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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a interação entre as funções controle e gestão na Prefeitura do 

Município de São Paulo. Parte-se da percepção de que existe uma relação de tensão entre os 

agentes de controle e os gestores municipais, em que prevalece o viés fiscalizatório e reativo 

do controle, que tem por consequência inibir a capacidade de inovação dos gestores públicos. 

A partir do diagnóstico realizado, foi observada a existência concomitante de vários modelos 

de gestão na PMSP, reflexo da sobreposição das agendas de reforma da administração 

pública dos séculos 19, 20 e 21. O imbricamento dos modelos de gestão se deve ao fato de 

que as reformas não foram plenamente concluídas no plano municipal. Às diferentes 

abordagens gerenciais correspondem diferentes modelos de controle, essencialmente 

influenciados pela oposição entre uma visão restritiva ou colaborativa da função controle 

com relação à gestão pública. O estudo constatou que o cerne da tensão entre as funções 

controle e gestão na PMSP deriva do embate entre três visões distintas sobre o objeto de 

controle: controle de conformidade, controle de eficiência e controle de desempenho. O 

trabalho recomenda a adoção de medidas que visem articular os agentes de controle e os 

gestores públicos para alcançar um melhor desenho e implementação das políticas públicas 

municipais.  

 

 

Palavras-Chave: modelo de gestão – função controle – controle interno – Controladoria 

Geral do Município – Tribunal de Contas do Município – Secretaria Municipal de Gestão 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study analyses the interaction between two functions of public administration, 

controlling and management, within the Sao Paulo city hall. The starting point is the 

perception that municipal public officials and controlling officials have a difficult 

relationship. It this vision, ex post auditing prevails, overemphasizing the compliance focus 

of controlling which inhibits the managers’ capacity to innovate in public service delivery. 

The study’s results point out that several visions of public management are simultaneously 

found within the City Hall. The public administration reform agendas of the 19th, 20th and 

21st centuries overlap, since none has been completed at the municipal level. Multiple visions 

on management models shape multiple visons on controlling, essentially influenced by a 

restrictive or a collaborative approach regarding controlling public management. This study 

shows that the tension between controlling and management in Sao Paulo City Hall is due 

to the collision among three types of control: conformity to the rules, efficiency and 

performance. The present study advises the city hall to adopt liaison measures to coordinate 

public management and controlling officials with a view of reaching better policies’ design 

and implementation. 

 

 

Keywords: management model – controlling function – internal control – Municipal 

Comptroller’s Office – Municipal Court of Audit - Municipal Management Secretariat  
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INTRODUÇÃO  

 

No contexto da conclusão do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

(MPGPP) da EAESP/FGV, a Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de 

São Paulo (SMG/PMSP) apresentou um termo de referência1 (TR), intitulado “Relação entre 

controle e gestão: garantia à lisura e espaço para inovação”.  

 

O objeto de estudo proposto pelo TR fundamenta-se na percepção de que existe um 

desalinhamento entre as práticas e os objetivos da gestão pública e a forma como a função 

controle se desenvolve na PMSP. O pressuposto da SMG/PMSP que norteia o TR é que o 

foco dos órgãos de controle “nunca deve ser desviado da razão que consubstancia a 

existência do Estado: o atendimento às necessidades das cidadãs e cidadãos, da forma mais 

eficiente e com a melhor qualidade que for possível”2 e que “não se deve fazer uso de 

ferramentas de controle e gestão como mero cumprimento de ritos”3. No entanto, a 

SMG/PMSP descreve uma relação de tensão entre o controle e os imperativos da gestão 

pública, em que prevalece o viés fiscalizatório e reativo do controle, com um olhar 

predominantemente voltado para a verificação da conformidade às normas, em detrimento 

de um controle preventivo, orientado para a melhoria da gestão e dos serviços públicos.  

 

De acordo com o TR, decorre da preponderância do controle de conformidade em relação 

ao enfoque de assessoramento à gestão uma consequência prejudicial à inovação na gestão 

pública: os servidores públicos não são encorajados a propor soluções inovadoras e testar 

alternativas por receio de serem severamente punidos por falta de conformidade aos padrões 

preestabelecidos. Essa relação dissonante entre controle e gestão é apontada, nos termos do 

TR, como uma falsa dicotomia na medida em que “controle e gestão podem e devem estar 

articulados de modo a permitir o melhor desenho de políticas, o fortalecimento das estruturas 

estatais e a prevenção da corrupção”4.  

 

 

                                                           
1 O conteúdo integral do Termo de Referência se encontra no Anexo A. 
2 Termo de Referência - Anexo A, p. 116 
3 Termo de Referência - Anexo A, p. 117 
4 Termo de Referência - Anexo A, p. 116 



 
 
A problemática evidenciada pela SMG/PMSP se dá no contexto do processo de consolidação 

de um modelo de administração municipal que busca aliar as funções controle e gestão em 

benefício da melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Observa-se, por um lado, um 

investimento na função controle caracterizado pela introdução de um órgão central de 

controle interno (a criação da Controladoria Geral do Município data de 2013) e pela 

instituição de uma carreira de Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI). Por outro, 

houve uma valorização da função gestão mediante a estruturação da carreira de Analista de 

Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG), destinada a fortalecer a capacidade de 

gestão do município. Os primeiros ingressantes de ambas as carreiras foram nomeados em 

julho de 2016.   

 

Nesse sentido, a amplitude das preocupações expressadas no TR vai desde a necessidade de 

uma atuação cooperativa e dialogada entre os integrantes das novas carreiras e deles com os 

demais atores do sistema de controle do executivo municipal, passando pela modernização 

de controles e processos de trabalho, até a geração de um ambiente que favoreça a inovação 

e uma atuação que “imprima maior transparência e repercuta positivamente na qualidade dos 

serviços públicos oferecidos à sociedade”5. Fica clara a complexidade da questão, que 

abrange dimensões institucionais, normativas e de cultura organizacional. 

 

Visando atender ao escopo do estudo proposto, o presente trabalho pautou-se em três eixos: 

compreender a realidade municipal no tocante à interação entre os órgãos de gestão e de 

controle à luz da conceituação teórica constituída na literatura especializada; mapear boas 

práticas que outros entes federados têm adotado para lidar com o tema; e sugerir 

recomendações à SMG/PMSP que possam contribuir para minimizar a tensão, favorecer a 

cooperação entre os diversos órgãos e proporcionar melhoria de qualidade na prestação de 

serviços públicos. 

 

  

                                                           
5 Termo de Referência - Anexo A, p. 118 



 
 
1 METODOLOGIA E LIMITES DO TRABALHO 

 

A metodologia empregada foi a de pesquisa qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, 

análise de legislação e documentos internos, entrevistas e compilação de casos de interesse.  

 

O entendimento de que os efeitos percebidos atualmente na PMSP resultam de uma 

combinação de fatores com raízes profundas, fez com que a revisão bibliográfica (capítulos 

2, 3 e 4) abarcasse temas variados, que convergiram no objeto deste estudo: teoria do Estado 

moderno; teoria democrática; sistemas de controle, transparência e accountability; modelos 

de gestão, new public management e reforma da gestão pública; e coordenação e cooperação 

intragovernamental. O trabalho de revisão foi feito a partir de publicações de cunho 

acadêmico, bem como estudos elaborados por órgãos governamentais e entidades 

independentes, como a Organização Internacional de Entidades Superiores de Fiscalização6 

(INTOSAI). 

 

O capítulo 2 trata do modo como se deu o processo de evolução social e política do Estado 

moderno e a decorrente conformação assumida pela burocracia estatal. No capítulo 3 é feita 

uma análise de tipologia da função controle no âmbito da administração pública, tendo por 

base a relação intrínseca existente entre democracia, risco e controle. Os esforços do capítulo 

4 – último de revisão bibliográfica – foram direcionados a analisar como a função controle 

se encontra caracterizada na legislação vigente em âmbito constitucional e federal, assim 

como de que modo as reformas ocorridas no setor público brasileiro se relacionam com a 

situação-problema descrita no TR.  

 

A análise da legislação teve dois focos principais: a) a caracterização do contorno legal e 

normativo da função controle no ordenamento jurídico vigente, abrangendo os textos 

constitucionais, a legislação complementar e ordinária, bem como atos de caráter infralegal 

nos âmbitos federal e municipal (capítulo 3); e b) o cotejo das leis de criação dos principais 

órgãos componentes do sistema de controle municipal, no que diz respeito a suas 

competências e atribuições (capítulo 5). 

 

                                                           
6 INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions 



 
 
O trabalho de campo teve por objetivo mapear a percepção dos atores sobre a relação entre 

os órgãos de gestão e de controle, de forma que o conteúdo das entrevistas apresenta um 

caráter eminentemente subjetivo. Com o intuito de dar conta das opiniões expressadas 

preservando a identidade dos entrevistados, optou-se por categorizá-los de acordo com o 

órgão e a natureza de sua função, conforme o Quadro 1 abaixo: 

 

Categoria Nº de 
entrevistados 

Altos dirigentes da PMSP  03 
Gestores municipais (Secretarias Municipais de Gestão, Saúde e 
Assistência e Desenvolvimento Social) 

07 

Auditores fiscais (Secretaria Municipal de Finanças) 02 
Altos dirigentes de controle interno (CGM) 03 
Agentes de controle interno (CGM) 04 
Altos dirigentes de controle externo (TCM) 01 
Agentes de controle externo (TCM) 02 

Quadro 1 – Distribuição dos entrevistados por categoria 
Fonte: Elaboração própria 

 

A pesquisa de campo se deu mediante a aplicação de um roteiro de entrevista 

semiestruturado (Apêndice A), permitindo adaptações de acordo com as especificidades 

apresentadas por cada ator (posição hierárquica, agente de controle ou gestor público etc.). 

Foram realizadas ao todo 22 entrevistas, entre os meses de julho e agosto de 2016, nos 

respectivos locais de trabalho, com servidores da alta administração, de nível gerencial e 

operacional de secretarias da PMSP, com altos dirigentes e agentes de controle interno da 

Controladoria Geral do Município (CGM), assim como com altos dirigentes e agentes de 

controle externo do Tribunal de Contas do Município (TCM). Os critérios de seleção 

levaram em consideração o nível hierárquico e o órgão de atuação, bem como o papel 

desempenhado no contexto do exercício da função controle, de modo a obtermos diferentes 

visões e percepções acerca da interação entre os diferentes componentes do sistema de 

controle do Poder Executivo Municipal.  

 

A seleção de casos apresentados no benchmark (Apêndice B) teve como critério a busca por 

experiências que indicassem alternativas amparadas na literatura especializada e que, ao 

mesmo tempo, oferecessem contribuições relevantes no enfrentamento aos desafios 

identificados no diagnóstico analítico (capítulo 5) e auxiliassem na elaboração de 



 
 
recomendações (capítulo 6) adaptadas ao contexto da PMSP e circunscritas à 

governabilidade da SMG. 

 

A limitação de tempo para o desenvolvimento de uma análise aprofundada da relação entre 

controle e gestão em uma prefeitura do porte da PMSP conduziu à definição de parâmetros 

voltados a delimitar o escopo do estudo. Em primeiro lugar, dada a dimensão e a capilaridade 

da PMSP, o trabalho de campo se limitou a órgãos da administração direta. Em segundo 

lugar, optou-se por excluir o componente controle social do sistema de controle, priorizando 

os atores institucionais do controle interno e do controle externo. Por um lado, porque a 

temática do controle social ensejaria, por si só, uma pesquisa específica, e por outro, porque 

o controle social parece não contribuir para a percepção de uma relação de tensão entre 

controle e gestão, conforme expressa no TR. Dado o forte componente de atuação político-

partidária implícito, também não foi aprofundada a análise a respeito da participação direta 

da Câmara Municipal na prática da função controle no âmbito da gestão municipal.  

 

A pesquisa de campo não pode incorporar a visão de servidores das subprefeituras, uma vez 

que as tentativas de contato com esses órgãos não evoluíram. Ressaltamos, contudo, que as 

subprefeituras configuram um ator cuja percepção é extremamente relevante para o tema e 

merece o esforço de um trabalho de campo complementar por parte da PMSP. Em razão das 

limitações de tempo e escopo do presente estudo, também não foi possível viabilizar a 

participação do Ministério Público do Estado de São Paulo na qualidade de agente de 

controle externo da gestão municipal, tendo sido priorizados os agentes de controle externo 

do Tribunal de Contas do Município, devido à sua atuação circunscrita ao município de São 

Paulo. 

  

Destacamos ainda que, para fins de condução da presente pesquisa, a expressão ‘gestor 

público municipal’ não é utilizada em sua acepção restritiva equivalente a ordenador de 

despesa, mas sim para se referir ao conjunto de servidores, concursados ou comissionados, 

que desempenham funções de direção em quaisquer níveis hierárquicos, responsáveis pelo 

ciclo das políticas públicas7 na PMSP, em oposição à categoria ‘agentes de controle’. Nessa 

mesma linha, acatamos o pressuposto do TR que estabelece uma relação entre as funções 

                                                           
7 Tradicionalmente, o policy cycle contempla quatro fases subsequentes que conformam um ciclo completo: a 
definição de agenda, a formulação da política, a implementação e a avaliação dos resultados da política.    



 
 
‘controle’ e ‘gestão’, para fins de esclarecer a situação-problema experimentada na PMSP, 

cientes de que, a rigor, a doutrina compreende a função controle como componente integrado 

ao ciclo de gestão8. 

 

Por fim, salientamos a dificuldade enfrentada para identificar experiências internacionais 

com boas práticas para a melhoria da relação entre controle e gestão no plano municipal que 

pudessem atender às especificidades do município de São Paulo, motivo pelo qual o 

benchmark abarcou somente experiências nacionais. Dessa forma, as experiências 

apresentadas no benchmark (Apêndice B) são fruto da combinação de dois critérios de 

análise. Em primeiro lugar, foram selecionadas experiências de articulação entre órgãos de 

gestão e de controle cuja iniciativa e implementação competem aos órgãos gestores, 

buscando estabelecer um paralelo com as competências atribuídas à SMG/PMSP. Às 

experiências encontradas, foi aplicado o filtro da compatibilidade com a situação atual da 

relação entre controle e gestão identificada no diagnóstico com o intuito de favorecer a 

aderência dos insumos coletados à realidade da PMSP. 

  

                                                           
8 A utilização da expressão ciclo de gestão se apoia aqui nos passos do Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act / 
Plan-Do-Check-Adjust), também conhecido como Ciclo de Shewhart e Ciclo de Deming.  



 
 
2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A EVOLUÇÃO DO ESTADO MODERNO 

 

“O Estado muda porque a sociedade muda” 
Sylvie Trosa 

 

 

O processo de desenvolvimento das sociedades trouxe consigo a necessidade de uma 

institucionalização normativa e organizacional, o Estado. A dimensão organizacional, 

responsável por garantir a ordem normativa vigente, deu origem à administração pública 

que, assim como o próprio Estado, foi se modificando conforme o desenvolvimento social 

avançou. Acreditamos que compreender a trajetória evolutiva percorrida até que se 

conformasse a administração pública como hoje a conhecemos contribui de forma relevante 

para o entendimento de determinados componentes originários da situação-problema 

analisada neste estudo. É nesse sentido que se desenvolve este capítulo.  

 

A transformação social representada pelo surgimento do Estado moderno, na sua forma 

inicial de Estado absolutista, marcou o estabelecimento de um novo arranjo entre a classe 

burguesa financiadora e os monarcas financiados, o que, a partir do século XIV, deu fôlego 

à nobreza feudal fragilizada pela evolução da atividade mercantil e pelo crescente 

rompimento dos laços que prendiam os camponeses aos senhores. Durante os autoritários e 

concentradores governos absolutos, não havia distinção clara entre patrimônio público e 

privado, mas já tinha se desenvolvido um corpo burocrático especializado de origem 

aristocrática, responsável por cuidar da arrecadação de impostos, da justiça e das guerras, 

elementos ao mesmo tempo de repressão ao campesinato e de constituição dos mercados 

consumidores internos (BRESSER-PEREIRA, 2009; 2012).   

 

No século XVIII, a conquista dos direitos civis e a ascensão do capitalismo levaram o Estado 

absoluto ao declínio e emergiu o Estado liberal, trazendo consigo uma reformulação das 

burocracias nacionais patrimoniais. Tal reformulação irá se consolidar na Europa no século 

XIX e na América somente no século XX9. A institucionalização e a profissionalização do 

serviço público são o passo evolutivo que se observa nesse período, que teve o sistema de 

                                                           
9 Esses são os traços comuns observados, mas cada país passou por essa evolução a seu modo, nem sempre de 
forma linear, com participação de diferentes atores e ritmos próprios. 



 
 
mérito como emblema, na figura dos concursos de admissão e da noção de carreira pública 

em substituição à de cargo público. Na tentativa de combater o clientelismo característico 

do Estado pré-capitalista, formou-se uma elite burocrática independente, dotada de 

competência técnica e imparcialidade política, que, sendo estável, tendia à continuidade 

institucional característica do Estado de Direito (MANNING et al, 2009). 

 

Conforme caminharam a revolução industrial e a conquista de direitos políticos pela 

sociedade, o perfil autoritário do Estado desvanece gradativamente frente à formação dos 

primeiros Estados democráticos europeus. Tamanha transformação social somente se 

concretiza na hipótese da ocorrência de uma transformação institucional que espelhe a 

demanda da sociedade, o que de fato ocorreu. Não obstante, a administração pública manteve 

seu caráter essencialmente burocrático e o manteria mesmo quando da ascensão do Estado 

de bem-estar social, a partir da metade do século XX, como uma resposta às questões 

atinentes à justiça social e à igualdade de oportunidades. 

 
(...) a administração pública burocrática [...] tem se revelado mais 
persistente do que poderia prever a hipótese da correlação de instâncias 
políticas. Quando o regime político passou de autoritário a liberal, a 
organização do Estado mudou forçosamente, de patrimonial para 
burocrática. Mas depois, quando o regime político se tornou 
sucessivamente liberal-democrático e socialdemocrático, a administração 
pública burocrática permaneceu praticamente inalterada. (BRESSER-
PEREIRA, 2009, p. 213)10 
 
 

O Estado de bem-estar social, provedor e conhecedor das necessidades dos cidadãos, por sua 

vez, chegaria a um ponto de saturação entre as décadas de 1960 e 1970 pela incapacidade de 

autofinanciar o seu pesado aparelho burocrático estatal, que se tornara disfuncional e não 

mais respondia adequadamente à conjuntura econômica recessiva e à multiplicidade das 

necessidades que intentava suprir. Novamente o Estado foi chamado a mobilizar capital 

intelectual técnico e acadêmico para se aprimorar frente à pressão de uma configuração 

social e econômica que não poderia ser revertida. 

 

Discussões densas acerca do tamanho e do papel que o Estado deveria assumir já 

preencheram muitas páginas de publicações acadêmicas especializadas, assim como de 

                                                           
10 Veremos mais adiante que no Brasil tanto o modelo patrimonialista quanto o burocrático se mostraram 
persistentes, em muitos casos, até os dias atuais, trazendo efeitos para a prática da gestão e, por consequência, 
para o exercício da função de controle no âmbito do setor público. 



 
 
veículos de imprensa, dando conta de uma oposição binária Estado e não-Estado, Estado 

grande e Estado pequeno. A questão que hoje se apresenta, no entanto, supera essa 

dicotomia, como descreve Sylvie Trosa. 

 
Tornou-se difícil defender o Estado paternalista que pensa conhecer as 
necessidades dos cidadãos melhor do que eles próprios, em nome de um 
interesse geral, às vezes confundido com convicções pessoais. Tornou-se 
também difícil defender o Estado liberal mínimo, simples executor da 
vontade do governo, pois um mero prestador de serviço poderá ser 
substituído por outro, por exemplo, privado. O Estado em sua versão mais 
liberal não dispõe mais de legitimidade própria. Uma terceira via começa a 
surgir que não é nem o status quo nem a redução do Estado à sua mais 
simples expressão. (TROSA, 2001, p. 18) 
 
 

A partir do final da década de 1970, tiveram início os primeiros ensaios de reforma do 

aparelho estatal promovidos na Grã-Bretanha pela então Primeira Ministra Margareth 

Thatcher, bem como nos Estados Unidos da América, no âmbito de governos municipais no 

Estado da Califórnia (GRUENING, 2001), que viriam a influenciar diversos países nas 

décadas subsequentes em direção ao que ficou conhecida como “nova gestão pública” (New 

Public Management)11. Os esforços estiveram centrados na gestão por resultados, no 

aumento de eficiência e eficácia da máquina pública, na visão de cidadão-cliente, na 

publicização de serviços e atividades com incremento da regulação, no uso massivo de 

tecnologia da informação e comunicação, e no aprimoramento da gestão de pessoas, em 

especial os sistemas de incentivos. 

 

Em que pesem todos os acertos e desacertos ocorridos na trajetória da “nova gestão 

pública”12, o que se verifica, de fato, é que nem o tamanho, nem o custo e nem a importância 

                                                           
11 Os governos da Austrália e da Nova Zelândia, influenciados pelas iniciativas britânica e estadunidense, 
também iniciaram reformas em seus aparelhos estatais. As mudanças promovidas por esses quatro países 
formam uma espécie de “núcleo duro” da doutrina que veio a se estabelecer como New Public Management. 
12 A NPM não goza de aprovação unânime. Há autores que formularam críticas ressaltando os limites existentes 
para a mera reprodução do modelo de reforma adotado por Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Austrália aos países 
do leste europeu, por exemplo (DRECHSLER, 2005). A corrente conhecida como New-Weberian State (NWS) 
aponta a excessiva ênfase ao “gerencialismo”, que negligencia os contextos político e sociocultural, bem como 
a inadequação do modelo para países em desenvolvimento: “NPM does not provide for a strong state that can 
manage the many internal and external challenges facing newly independent states, including civil services 
plagued by domestic ethnic strife, hyper-pluralistic political party systems, weak systems of economic, health, 
and environmental regulation, and national economies that are often virtually powerless in the face of external 
penetration and control by the IMF and the World Bank” (DUNN; MILLER, 2007, p. 350). 



 
 
do Estado estão diminuindo, pelo contrário, em muitos casos têm aumentado13. Em 

consequência disso, os desafios do setor público também se potencializaram. 

 
Nos últimos 100 anos assistimos a um aumento colossal das funções do 
setor público e da complexidade das expectativas colocadas sobre os 
servidores públicos. [...] O crescimento do setor público forçou a 
administração pública a se adaptar. As crescentes demandas do setor 
público apresentam inevitáveis desafios organizacionais [:] à medida que 
as responsabilidades dos servidores excedem suas capacidades, a estrutura 
das organizações públicas se torna exageradamente complexa e de difícil 
coordenação, e o crescimento em regulação interna ou externa é tido como 
fator de aumento na aversão ao risco. (MANNING et al, 2009, p. 99) 
 
 

É importante ressaltar que as citadas transições ocorridas no processo evolutivo da 

administração pública – a saber, da administração patrimonial para o modelo burocrático e 

deste para o modelo gerencial – deram-se menos por ruptura e mais pelo aprimoramento de 

um modelo sobre o outro, na medida em que “a administração pública gerencial deve ser 

construída sobre a administração burocrática, baseada na existência de um serviço público 

profissional e competente” (BRESSER-PEREIRA, 2009, P. 216). Em consonância com essa 

visão, após estudarem as raízes da legitimidade no serviço público nos países da OCDE, 

Manning et al (2009, p. 102) afirmaram que “as diferentes abordagens devem ser vistas como 

sendo cumulativas e não sucessivas, aumentando a complexidade à medida que uma 

abordagem se sobrepõe à anterior e que novos fatores são incorporados”. Mesmo assim, as 

etapas evolutivas descritas cumprem um papel predominantemente didático, pois, de fato, 

foram processos menos lineares, com marcos menos concretos e cronologia menos definida 

do que advogam os defensores do sequenciamento como requisito para as reformas 

estatais14. Os autores acrescentam, ainda, que processos evolutivos com tamanha 

abrangência não se dão de forma natural e indolor.  

 
Os desenvolvimentos institucionais introduzem, em contrapartida, tensões 
com as reformas precedentes. Com efeito, os primeiros fundamentos de 

                                                           
13 Apesar da produção de grande quantidade de informação sobre aprimoramento da gestão e do desempenho 
estatal originada da aplicação da cartilha da NPM, especialistas têm apontado que há, no entanto, grande 
dificuldade em se quantificar os resultados de reformas (MANNING et al, 2009), bem como há, na maioria 
dos casos, pouca ou nenhuma evidência concreta de que tais avanços de desempenho sejam consequência única 
e direta da implementação de reformas, visto que o incremento de desempenho pode estar relacionado a 
reformas no âmbito político ou ao desempenho particular de políticas econômicas e sociais (POLLITT; 
BOUCKAERT, 2000; POLLITT, 2013). 
14 “O termo ‘sequenciamento’, utilizado originariamente por economistas e cientistas políticos na discussão 
sobre se a liberalização econômica deveria preceder a liberalização política ou vice-versa, passou a ser cada 
vez mais utilizado por burocratas internacionais para avaliar o timing das reformas” (BRESSER-PEREIRA, 
2009, p. 257) 



 
 

legitimidade são abalados pelas modificações institucionais posteriores. 
(MANNING et al, 2009, p. 102) 
 
 

À medida que nos afastamos do eixo dos países europeus e dos demais de língua anglo-saxã, 

é possível observar que as transições se deram de forma pouco consolidada e uniforme, 

resultando na sobreposição de modelos fragmentários, que passaram a conviver sob o mesmo 

teto, ora com mais ora com menos tensão. A ocorrência de tal tensão se deveu à influência 

da dimensão e da frequência com que passaram a coexistir práticas remanescentes de 

diferentes modelos de gestão. Essa conformação “é uma fonte de confusão conceitual para 

os analistas, mas é também uma oportunidade que as sociedades em desenvolvimento mais 

criativas podem aproveitar” (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 135), uma vez que não há bula 

que oriente o agir dos agentes públicos em tais contextos multifacetados senão pela via da 

criatividade e da inovação, desde que respeitados os princípios constitucionais. 

 

É válido afirmar ainda que tal constatação não deve ser entendida como sentença de fracasso, 

mas como orientação na busca do devido balanceamento na gestão. Nas palavras de Bresser-

Pereira 

 
A combinação de princípios gerenciais e burocráticos deve variar de acordo 
com as necessidades de cada setor. Os principais valores envolvidos na 
administração pública burocrática são o profissionalismo, a segurança e a 
efetividade. É por isso que, no núcleo estratégico, onde tais características 
são importantes, elas devem ainda estar presentes juntamente com a 
administração pública gerencial. Apesar disso, em outros setores, onde a 
eficiência e o foco nos clientes são cruciais em razão do grande número de 
servidores públicos e usuários envolvidos, o peso da administração pública 
burocrática deveria diminuir até virtualmente desaparecer (BRESSER-
PEREIRA, 2009, p. 216) 
 
 

Passados quase quarenta anos desde o início das primeiras reformas que podem ser 

identificadas como representativas da “nova gestão pública”, a imagem que provavelmente 

melhor define o cenário mundial do setor público não é a calmaria, mas sim a turbulência. 

Num mundo de economia globalizada, cidadãos cada vez mais exigentes e hiper conectados, 

multiplicidade de meios para se produzir e disponibilizar serviços e “relações hierárquicas 

que não são mais aceitas pelos funcionários nem eficazes em termos de controle e probidade” 

(TROSA, 2001, p. 35), o aparelho do Estado está em transição para um estado de coisas onde 

a mudança, o aprendizado e a inovação tendem a ser constantes e não variáveis, regra e não 

mais exceção.  



 
 
 

Em adição, a necessidade de uma atuação transparente e orientada pela participação da 

sociedade, impele as instituições públicas e seus órgãos executivos rigidamente 

hierarquizados, tripulados por uma burocracia de tradição secular e acostumada à 

autorregulação, a rever seus modelos de gestão e governança, para que possam operar em 

ambientes menos dissonantes, seja nas suas relações internas ou externas. Espera-se do 

aparelho do Estado, portanto, solidez institucional e, ao mesmo tempo, maleabilidade 

administrativa, que demandam competências específicas e capacidades bem desenvolvidas 

em todos os componentes essenciais do ciclo da gestão, o que, como veremos mais adiante, 

é uma condição que demanda esforço para ser conquistada.  

 

O contorno deste estudo foi definido pela situação-problema descrita no TR, de modo que 

nos próximos capítulos dedicaremos atenção a) ao componente controle: sua origem, 

evolução e as diferentes maneiras em que influencia e é influenciado pelo ciclo da gestão no 

âmbito da prestação de serviços públicos; e b) aos fatores que contribuíram para a 

conformação de modelos de gestão híbridos com elementos justapostos, resultantes de 

reformas incompletas e processos de transição desuniformes ocorridos no Brasil. 

  



 
 
3 A FUNÇÃO CONTROLE NO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

“A sociedade tem o direito de exigir contas a todos os agentes públicos de 
sua administração” 

Declaração dos direitos do homem e do cidadão 

 
 “Se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governo. Se os 
homens fossem governados por anjos, dispensar-se-iam os controles 
internos e externos do governo. [...] A dependência em relação ao povo é, 
sem dúvida, o principal controle sobre o governo, mas a experiência nos 
ensinou que há necessidade de precauções suplementares.” 

James Madison 

 

Tal qual a burocracia aristocrática patrimonial do período absolutista, a prática da auditoria 

também já se conformara como função de Estado antes do surgimento do Estado moderno. 

Segundo Pollitt et al 

 
A Court des Comptes francesa traça a sua origem em 1318; o Departamento 
Nacional de Auditoria do Reino Unido cita 1314 como a data de sua 
primeira manifestação; o Algemene Rekenkamer holandês encontra 
ancestrais até 1386. A auditoria estatal, então, há muito precedeu o 
surgimento de modernas formas de governo democrático. Contudo, os 
Entes Supremos de Fiscalização15 fizeram muitas adaptações no transcorrer 
de suas longas histórias e, durante os séculos dezenove e vinte, eles 
estabeleceram um papel crucial para eles próprios dentro da maquinaria da 
responsividade democrática. (POLLITT et al, 2008, p. 25) 
 
 

Conforme os órgãos e as instituições públicas foram assumindo novas configurações para 

responder à trajetória evolutiva do Estado e da sociedade, a função de controle também foi 

demandada a remodelar-se. Nesse sentido, a temática do controle dos governantes passou a 

dialogar diretamente com a teoria democrática de representação, na medida em que o 

exercício da soberania implica a existência de instrumentos que permitam avaliar o agir dos 

representantes “no interesse dos representados, de uma maneira responsiva a eles” (PITKIN 

apud URBINATI, 2006, p. 202). Falar do controle da gestão pública em um regime 

democrático, portanto, ultrapassa os limites da discussão administrativa sobre conformidade 

às regras, otimização de processos e cumprimento de cronogramas. De forma mais profunda, 

pode-se afirmar que o aprimoramento dos mecanismos de controle das políticas públicas 

conduz ao enraizamento da própria democracia representativa, ao mesmo tempo que dela se 

                                                           
15 Alguns autores e também órgãos públicos utilizam as expressões órgãos superiores de fiscalização ou 
entidades superiores de fiscalização, que correspondem aos Tribunais de Contas brasileiros. 



 
 
nutre, uma vez que a maturidade política e constitucional-legal também proporciona, e, de 

certa forma demanda, um ambiente favorável à evolução da gestão pública (LOUREIRO et 

al, 2010).  

 

O exercício do controle democrático se configura, portanto, como “um ato ou momento 

político central de um ciclo mais amplo da representação política” (ARANTES et al, 2010, 

p. 110), o qual se inicia com o voto, momento em que a delegação de poder do povo para 

um representante é consumada. No entanto, por um lado, as eleições não são aptas a garantir, 

por si só, o monitoramento da atuação dos eleitos. É preciso que haja instrumentos de 

fiscalização que atuem durante o exercício do mandato. Por outro, a ordem democrática se 

estrutura em torno de diferentes níveis e arranjos institucionais de representação política e 

delegação de funções entre cargos não eletivos (ARANTES et al, 2010).  

 

 

3.1. Da relação intrínseca entre democracia, risco e controle 

 

A complexidade do jogo democrático “cria oportunidades para autonomia e inovação dos 

agentes individuais, enquanto a autonomia aumenta a complexidade do sistema” 

(CROZIER, 1996, apud BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 210). À medida que aumenta o grau 

de complexidade do sistema, aumentam os riscos com o potencial de comprometer o bom 

desempenho da gestão pública, desde ineficiências e falhas de diagnóstico a desvios 

intencionais e toda sorte de abusos de poder.    

 

No campo da gestão pública, riscos devem ser considerados um dado do problema – tanto 

quanto são na gestão privada –, de modo que se possa identificar fragilidades e tomar 

providências para garantir os melhores resultados ao destinatário final. A existência de riscos 

ao desempenho estatal expõe a vulnerabilidade do cidadão, destinatário das políticas 

públicas, dado que a entrega dos bens e serviços pode ser prejudicada. Pode-se afirmar, 

inclusive, que está pacificado na literatura que a implementação de toda política pública, 

envolve a existência de riscos de distintas naturezas que devem ser mitigados. Em 

consequência, o exercício do controle mediante uma variedade de instrumentos se apresenta 

como um elemento constitutivo de uma boa gestão pública.  

 



 
 
Na esfera puramente política, um dos principais riscos existentes é que os eleitos não pautem 

sua atuação de acordo com a plataforma eleitoral pela qual foram escolhidos. Não existe 

qualquer dispositivo que condicione os oficiais públicos eleitos a cumprirem, durante o 

exercício do mandato, as propostas apresentadas na corrida eleitoral. O voto, por si só, não 

é garantia suficiente, na medida em que constitui um instrumento de responsabilização 

retroativa e que “a democratização do poder público deve ir além do voto” (ARANTES et 

al, 2010, p. 117).  

 

Outros riscos se estendem do plano eminentemente político para o estágio da implementação 

das políticas públicas, revelando disfunções gerenciais resultantes de falhas, ineficiências ou 

mesmo de ações oportunistas em benefício de interesse próprio. Depreende-se que a 

existência de mecanismos efetivos e continuados de controle, que busquem assegurar que os 

governantes, eleitos ou não, conduzam suas atividades visando ao melhor interesse dos 

representados, é uma condicionante do bom funcionamento da democracia representativa, 

em que pese toda a complexidade a ela inerente.  

 
Entendemos controle como uma das exigências normativas associadas ao 
funcionamento da democracia representativa e de sua burocracia pública. 
De modo geral, espera-se que nas democracias a conduta dos agentes 
públicos e os resultados de suas políticas sejam passíveis de verificação e 
sanção permanentes (ARANTES et al, 2010, p. 109).  
 
 

Dentre os riscos com mais visibilidade, no âmbito da implementação está o mau uso de 

recursos públicos que, para além da inconformidade jurídica, tem o potencial de restringir o 

alcance e a qualidade das políticas públicas. Afora o desperdício de recursos que são 

limitados, outras consequências danosas podem advir da materialização de riscos como o 

desvio do foco das políticas ou a corrosão da confiança que deve reger a relação entre 

administradores e administrados.  

 

Um dos pontos centrais de divergência da literatura sobre riscos na administração pública 

recai sobre o enfoque do controle. Essencialmente, trata-se da oposição conceitual entre 

garantir a realização dos objetivos e evitar a ocorrência de não conformidades, ou como 

sintetiza Przeworski, uma oposição entre o controle a priori dos processos e o controle a 

posteriori de resultados (PRZEWORSKI, 1998, p. 55). Para alguns autores, essa oposição é 



 
 
reflexo de diferenças culturais entre a tradição anglo-saxã e a tradição latina de 

administração pública.  

 

El concepto de control, según la cultura latina, es “verificación o examen”, 
que permite constatar la desviacíon entre lo previsto y lo realizado. En la 
cultura anglosajona es “guía, impulso correctivo”, en la que subyace la idea 
de acción correctora inmediata. Esta última [...] tiene una inclinación 
positiva, dado que existe la noción de proactividad, en el contexto de 
prevenir, más que de juzgar hechos pasados (CARTES, 2003, p. 3) 
 
 

Ao analisar a formação da burocracia brasileira, Abrucio, Pedroti e Pó ilustram o argumento 

do autor chileno Cartes ao demonstrar que a trajetória de reformas administrativas pelas 

quais o país passou esteve mais voltada a evitar a repetição de erros do passado do que a 

propor inovações para o futuro. Nesse sentido, o controle da gestão pública no Brasil enfoca, 

prioritariamente, a inibição e, em último caso a sanção, de incorreções em detrimento da 

garantia da concretização dos objetivos.  

 
A principal preocupação dos atores políticos na redemocratização foi tentar 
corrigir os erros cometidos pelos militares, dando pouca importância à 
necessidade de se construir um modelo de Estado capaz de enfrentar os 
novos desafios que surgiam no mundo. Contribui para isso o fato de o 
regime autoritário ter sido pródigo em potencializar problemas históricos 
da administração pública brasileira, como o descontrole financeiro, a falta 
de responsabilização dos governantes e burocratas perante a sociedade, [e] 
a politização indevida da burocracia nos estados e municípios [...] 
(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p. 54) 
 
 

A variedade de riscos condiciona, portanto, o objeto do controle da gestão pública, 

especialmente em Estados democráticos.  A seguir serão abordadas algumas tipologias que 

permitem caracterizar diferentes olhares sobre a conceituação e a prática da função controle. 

 

 

3.2. Tipos de controle 

 

Em uma democracia, o controle da administração pública pode assumir várias formas e 

instrumentos. Diversos autores possuem visões e conceituações próprias sobre a tipificação 

da função controle. Segundo o professor de direito administrativo Hely Lopes Meirelles, “Os 

tipos e formas de controle da atividade administrativa variam segundo o Poder, órgão ou 



 
 
autoridade que o exercita ou o fundamento, o modo e o momento de sua efetivação” 

(MEIRELLES, 1998, p. 545).  

 
Assim, temos a considerar [...] o controle da própria Administração sobre 
seus atos e agentes (controle administrativo ou executivo) [...] o do 
Legislativo sobre determinados atos e agentes do Executivo (controle 
legislativo ou parlamentar) e, finalmente, a correção dos atos ilegais de 
qualquer dos Poderes pelo Judiciário, [..] (controle judiciário ou judicial) 
[...] Esses controles, conforme seu fundamento, são hierárquicos ou 
finalísticos; consoante a localização do órgão que os realiza, podem ser 
internos ou externos; segundo o momento em que são feitos, consideram-
se prévios, concomitantes ou subsequentes, ou, por outras palavras, 
preventivos, sucessivos ou corretivos; e, finalmente, quanto ao aspecto 
controlado, podem ser de legalidade ou de mérito. (MEIRELLES, 1998, p. 
545) 
 
 

Outros autores, como Arantes, Loureiro, Couto e Teixeira, propõem que os tipos de controle 

sejam diferenciados de acordo com o ator controlado, na medida em que “políticos eleitos, 

dirigentes indicados, burocratas de carreira e funcionários em geral devem estar sujeitos a 

mecanismos de verificação e controle de suas ações” (ARANTES et al, 2010, p. 109). 

 

Visando favorecer a compreensão dos aspectos mais relevantes para o objeto deste estudo, 

a abordagem do referencial teórico sobre o tema buscou combinar as tipologias apresentadas 

de acordo com três enfoques: o do ator controlado, o do agente do controle e o do objeto do 

controle. 

 

3.2.1. De acordo com o ator controlado 

 

Com o intuito de estabelecer uma classificação analítica dos tipos de controle, cabe aqui 

retomar a clássica divisão de papéis estabelecida por Woodrow Wilson entre os dois 

principais atores políticos de uma democracia, políticos e burocratas: “a administração está 

fora da esfera política e as questões administrativas não são questões políticas” (WILSON 

apud LOUREIRO et al, 2010, p. 11). Enquanto os primeiros decidem, imbuídos da 

legitimidade outorgada pelo povo mediante o voto, os segundos executam. De acordo com 

a teoria weberiana, a burocracia é formada por um corpo técnico permanente e especializado, 

lotado em um conjunto de órgãos instituídos para desempenhar finalidades específicas que 



 
 
traduzam as decisões políticas através da execução dos serviços públicos (LOUREIRO et al, 

2010). 

 

Adepto da oposição analítica entre as duas categorias, Max Weber já identificava, contudo, 

uma forte tensão entre elas dado que, na prática, a distinção dos papéis não é tão cristalina. 

Se a democracia representativa se fundamenta na outorga de um mandato para a tomada de 

decisão política, são frequentes os momentos em que burocratas participam da formulação 

das políticas e da intermediação dos interesses envolvidos, alçando-se à categoria de 

policymaker (ABERBACH; PUTNAM; ROCKMAN16, 1981, apud BRESSER-PEREIRA, 

2009). Bresser-Pereira chama a atenção para o fato de que mesmo “os burocratas de baixo 

escalão17 não são simplesmente burocratas seguidores de regras, mas tomam decisões, 

estabelecem rotinas, inventam mecanismos para enfrentar incertezas e pressões de trabalho, 

definindo assim políticas públicas” (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 17). O papel puramente 

executório atribuído à burocracia pela visão clássica weberiana vem cedendo lugar à 

tendência de politização da burocracia (ou burocratização da política) (ABERBACH; 

PUTNAM; ROCKMAN, 1981, apud LOUREIRO et al, 2010). São numerosos os estudos 

empíricos que demonstram a crescente permeabilidade entre as esferas de atuação de 

políticos e burocratas, especialmente no que tange à formulação e à implementação das 

políticas públicas. De acordo com Loureiro, Olivieri e Martes, no Brasil, a burocracia é um 

dos atores mais importantes do processo decisório. O fenômeno da burocratização da política 

implica transformações no controle da burocracia que trazem novas nuances ao modelo 

weberiano clássico.  

 

Inversamente, é comum que políticos pautem suas decisões por critérios 
eminentemente técnicos, ou, o que vem ocorrendo com cada vez mais 
frequência, sejam cobrados por não o fazer. Fato é que os elementos a 
serem considerados em cada etapa do policy cycle se inserem em um 
vórtice de complexificação crescente, à imagem das reivindicações do 
cidadão do século XXI.  

 

                                                           
16 O estudo dos autores americanos Joel Aberbach, Robert Putnam e Bert Rockman é pioneiro na análise da 
fluidez da delimitação das atribuições de políticos e burocratas e, portanto, é citado como referência por 
diversos autores brasileiros, como Bresser-Pereira e Loureiro et al. 
17 Referência à obra seminal de Michael Lipksy, Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public 
services. New York, Russel Sage Foundation, 1980. 



 
 
Nos últimos anos, um terceiro ator político desponta nas análises da administração pública, 

à medida que são implementadas as reformas gerenciais. A figura do dirigente público se 

refere aos ocupantes de cargos no alto escalão governamental, que gozam de considerável 

responsabilidade decisória, nomeados pelos políticos eleitos para dirigir organizações 

públicas. O debate acerca da eficiência da gestão pública implica analisar “a atuação 

daqueles que estão à frente das organizações públicas, dado o potencial de influência que 

podem exercer sobre os resultados alcançados” (DE BONIS; PACHECO, 2010, p. 329). Os 

dirigentes são nomeados pelos políticos, dentre os quadros da carreira ou no mercado, com 

a função precípua de mobilizar os recursos disponíveis para a maximização dos resultados 

das organizações públicas sob sua responsabilidade, buscando alinhá-las às políticas de 

governo. Logo, podem ser responsabilizados perante os políticos que os nomearam 

(ARANTES et al, 2010).  

 

Os mecanismos de responsabilização democrática influenciam, portanto, as motivações, 

obrigações e comportamentos dos atores governamentais. Tais mecanismos envolvem, 

prioritariamente, para os políticos, o voto; para os dirigentes, a avaliação dos resultados 

atingidos e para os burocratas, a hierarquia e o conjunto de normas e procedimentos. São 

atores com diferentes heranças de cultura política e burocrática, cuja interação poderá ter 

maior ou menor sinergia e, por consequência, incidir de diferentes maneiras sobre a 

eficiência e efetividade das políticas públicas resultantes da sua atuação conjunta. 

 

Em regimes democráticos, os agentes políticos estão submetidos ao controle da sociedade 

sobre o Estado, por meio das eleições e dos instrumentos de participação social, com 

destaque para o papel crescente da mídia independente. Ainda que o voto seja uma 

ferramenta de avaliação ex post, que permitirá punir ou recompensar os representantes 

eleitos (PRZEWORSKI; STOKES; MANIN, 2006), sua influência na elaboração das 

políticas futuras tende a ser decisiva. Segundo Bovens, “the line between retrospective 

accounting and proactive policmaking can be thin in practice [...] ex post facto accountability 

can be an important input for ex ante policmaking” (BOVENS, 2006, p.14).    

 

É preciso distinguir o controle sobre a classe política do controle político, mais abrangente. 

Não só os governantes eleitos são alvo do controle político. O controle da burocracia assume 

um viés político quando visa averiguar o alinhamento das ações executivas às orientações 



 
 
políticas definidas pela cúpula de tomada de decisão. Ao analisar o pensamento holístico de 

Max Weber, Reinhard Bendix afirma que o sistema racional-legal formulado pelo teórico 

está tão sujeito à luta pelo poder quanto estavam os sistemas de dominação que o 

precederam. O autor ressalta que os políticos competem não apenas entre si, mas também 

com os burocratas pelo poder de incidir na tomada de decisão, ensejando, portanto, a 

necessidade de haver um controle político da implementação administrativa.  

 
Mesmo o sucesso na disputa por votos, em debates parlamentares e nas 
decisões legislativas pode resultar em nada, se não for acompanhada de um 
controle efetivo sobre a implementação administrativa. Quando não se 
consegue tal controle, a burocracia usurpa o processo de decisão política 
de acordo com sua ‘tendência fundamental... de transformar todos os 
problemas políticos em problemas administrativos’. (BENDIX, 1986, p. 
338) 

 

A teoria weberiana antevia, portanto, a necessidade de estabelecer mecanismos de controle 

da burocracia, visando impedir que seus objetivos ganhassem autonomia com relação às 

decisões políticas ou se antepusessem às necessidades de população. Dessa forma, o controle 

burocrático surge como uma função necessária à sustentação do sistema racional-legal, na 

medida em que busca garantir a incolumidade do construto social ‘interesse público’. No 

modelo weberiano, os burocratas devem prestar contas aos políticos eleitos, que em última 

instância, respondem ao povo mediante o processo eleitoral. De acordo com Arantes, 

Loureiro, Couto e Teixeira, “o controle que os políticos exercem sobre os burocratas refere-

se à legalidade e probidade de seus atos, conforme os ditames legais” (ARANTES et al, 

2010, p. 111).  

 

Depreende-se que as fronteiras do controle burocrático tendem a se tornar bastante 

nebulosas. Por um lado, observa-se que uma parcela considerável do controle burocrático é 

exercida pela própria burocracia, constituída de uma rede de instituições não eletivas que 

integra órgãos de controle interno, do tipo Controladoria, e órgãos de controle externo tais 

como Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário. Ao fazer essa constatação, 

os autores Arantes, Loureiro, Couto e Teixeira questionam em que medida essa tendência 

pode ser fruto “do interesse próprio de fortalecimento político dessas burocracias, que 

recorrem ao respaldo constitucional para se justificarem e legitimarem sua atuação” 

(ARANTES et al, 2010, p. 147). 

 



 
 
Por outro lado, alguns mecanismos de controle burocrático também podem funcionar como 

controle político. Para Olivieri, dada a atribuição do controle interno de monitorar e avaliar 

o uso dos recursos públicos, ele está em condições de interferir nas decisões políticas que 

precedem ou executam o gasto público.  

 
Apesar de o monitoramento das políticas públicas ter como objetivo 
aperfeiçoar a administração do dinheiro público e não avaliar os 
pressupostos das políticas nem as escolhas de governo, em alguns casos a 
melhoria na gestão envolve uma discussão para além dos instrumentos 
gerenciais, ou seja, uma discussão a respeito das escolhas sobre o formato 
do programa, seus beneficiários, seus objetivos. (OLIVIERI, 2009, p. 15) 
 
 

A partir da análise da autora acerca do controle político exercido pela Secretaria Federal de 

Controle Interno (SFCI), órgão central do sistema de controle interno na esfera federal, é 

possível extrair a lógica que explica como o controle interno de qualquer burocracia pode 

atuar como controle político.  

 
Os mesmos instrumentos que servem para os políticos monitorarem a 
atuação dos burocratas podem ser mobilizados, conforme a necessidade ou 
conveniência [...] para responder às pressões da opinião pública por 
transparência e responsabilização, e para servir de anteparo à necessidade 
[...] de contrariar grupos políticos. (OLIVIERI, 2009, p. 16) 
 
 

Fica claro que o controle burocrático não mais corresponde ao modelo weberiano tradicional, 

de simples verificação da legalidade dos atos da administração pública. A evolução da 

responsabilização democrática requer que o controle da burocracia integre as dimensões de 

eficiência e efetividade das políticas públicas a cargo desses funcionários (ARANTES et al, 

2010). Em outras palavras, requer a “transição institucional, cultural e gerencial da 

administração pública burocrática para a moderna gestão pública” (BRESSER-PEREIRA, 

2009, p. 265). 

 

3.2.2. De acordo com o agente do controle 

 

Nas democracias modernas o controle sobre a administração pública é exercido por meio de 

diferentes mecanismos, os quais estão intimamente relacionados à posição que o agente de 

controle ocupa na arena política. A administração pública está submetida a essencialmente 

dois tipos de controle, de acordo com a posição do agente: o controle externo e o controle 

interno.     



 
 
 

Uma vez que diferentes tipos de riscos ensejam diferentes tipos de controle, para aqueles 

riscos que fogem a uma categorização exclusivamente política, como dito anteriormente, o 

controle direto da sociedade pelo voto é ineficaz. A contínua complexificação das relações 

entre os agentes, estatais e não estatais, implica que o controle da sociedade deva ser 

complementado por outros mecanismos que garantam que os agentes públicos, eleitos ou 

não, atuem nos limites impostos pelo sistema racional-legal promulgado pelo ordenamento 

jurídico. Dessa forma, existem instrumentos distintos de responsabilização democrática, 

derivados do conceito clássico de checks and balances, que enseja a fiscalização de um poder 

público por outro.  

 

Os mecanismos de controle externo incluem o controle parlamentar, exercido pelo 

Legislativo sobre o Executivo a partir de uma avaliação política; o controle judicial, levado 

a cabo pelo conjunto de atores do sistema de justiça tais como o Ministério Público e o Poder 

Judiciário, acerca da conformidade às leis; e o controle financeiro, desempenhado pelos 

órgãos de fiscalização de contas tais como os Tribunais de Contas18 (ARANTES et al, 2010). 

 

Define-se por controle interno aquele exercido por um órgão da própria Administração que, 

para o bom desempenho de sua função, deve gozar de permanência, independência funcional 

e responder diretamente ao mais alto dirigente da administração.  

 

A literatura brasileira sobre controle, seja no campo das políticas públicas, seja no campo do 

direito administrativo, converge em apresentar uma visão sistêmica sobre o controle interno 

como integrado à estrutura organizacional da gestão pública e que não pode ser visto como 

uma etapa separada do processo de execução das políticas públicas. O controle interno 

deveria proporcionar ao gestor público informações relevantes tanto para a otimização do 

uso dos recursos públicos como para a melhoria da qualidade da prestação do serviço. 

Partindo dessa premissa, desenvolver um controle interno integrado à perspectiva da 

melhoria da gestão pública requer adotar práticas e ferramentas que ultrapassem o controle 

                                                           
18 Vale destacar que desde a década de 1970, alinhando-se à onda reformista que atingiu o cerne das burocracias 
estatais de modelo tipicamente weberiano, a atuação dos órgãos de controle externo aos executivos públicos 
passou a sofrer alterações de enfoque na direção do olhar mais ampliado, integrado e avaliativo das auditorias 
operacionais. Sobre auditoria operacional, ver POLLITT et al, 2008.  



 
 
de conformidade jurídico-orçamentário e permitam analisar o avanço em direção aos 

resultados previstos. Nas palavras de Olivieri: 

 
Controle interno governamental é, portanto, o conjunto de atividades de 
auditoria e fiscalização da gestão pública que visa não apenas garantir a 
conformidade legal dos atos da administração pública, mas que tem 
também a finalidade de prover o gestor de um instrumento de 
monitoramento sobre a eficiência, economicidade e eficácia das ações, com 
os objetivos de evitar perdas, melhorar a gestão pública e garantir a 
prestação pública de contas. (OLIVIERI, 2009, p. 6) 
 
 

Corroborando a análise da pesquisadora de administração pública, os professores do campo 

jurídico Conti e Carvalho apresentam uma avaliação muito semelhante. Para eles, cabe ao 

controle interno conciliar as funções de fiscalização e assessoramento, na medida em que 

lhe compete oferecer ao gestor os insumos que permitam alcançar maior eficiência e otimizar 

a gestão dos recursos públicos.  

 
O controle interno é necessário para avaliar, medir e controlar as atividades 
do órgão da Administração Pública de forma independente, prestando 
assessoria à alta administração. Tem a finalidade de constatar a eficiência, 
efetividade, eficácia, legalidade e legitimidade das atividades 
administrativas e financeiras exercidas [...] realizando o acompanhamento 
das políticas traçadas pelo gestor e dar subsídios para correções, ajustes e 
aperfeiçoamentos voltados a atingir as metas, além de fornecer informações 
úteis e necessárias para a tomada de decisões. (CONTI; CARVALHO, 
2011, p. 207) 
 
 

Cabe esclarecer que o conceito de eficiência não se reduz ao de economicidade posto que a 

gestão eficiente é aquela que busca alcançar os melhores resultados, em termos de qualidade 

e eficácia, mediante o menor gasto possível. As atribuições de controle interno abrangem, 

dessa feita, “a apuração de irregularidades, o apontamento de falhas, a orientação da atuação 

dos gestores e a indicação das melhores práticas de gestão” (CONTI e CARVALHO, 2011, 

p. 210). Para os autores, o controle interno deve atender a uma dupla condição: que ele 

integre o órgão a que pertence e, ao mesmo tempo, goze de independência suficiente para 

desempenhar livremente suas atribuições.  

 

 

3.2.3. De acordo com o objeto do controle 

 



 
 
São essencialmente três os objetos do controle da gestão pública: a conformidade dos atos à 

normativa vigente, a eficiência na utilização dos recursos públicos e o desempenho das 

políticas implementas, à luz dos resultados alcançados. Cada qual implica mobilizar 

instrumentos e perspectivas bastante distintas.  

 

A garantia de conformidade pode ser definida como o atendimento de um determinado modo 

de agir a um padrão de conduta já estabelecido. Configura-se, portanto, como elemento 

constitutivo do próprio exercício do controle que, segundo Cruz e Glock, caracteriza-se  

 
(...) por qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, 
exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciando em 
documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação, um 
resultado etc., com o objetivo de se verificar conformidade com o padrão 
estabelecido, ou com o resultado esperado, ou, ainda, com o que 
determinam a legislação e as normas. (CRUZ; GLOCK, 2003, p. 20) 
 
 

A verificação de conformidade de atos se apresenta em duas dimensões: a da legalidade e a 

do cumprimento de normas e procedimentos. O controle de legalidade constitui a forma mais 

tradicional do controle sobre a administração pública. Segundo Carlos Ari Sundfeld, “O 

direito trabalha antecipando-se às condutas e, para dar segurança aos sujeitos regulados, 

costuma definir qual é o modo que faz lícita a ação deles” (SUNDFELD apud POLLITT et 

al, 2008)19. De acordo com a definição clássica de Hely Lopes Meirelles, tal controle  

 
(...) é o que objetiva verificar unicamente a conformação do ato ou do 
procedimento administrativo com as normas legais que o regem. Mas por 
legalidade ou legitimidade deve-se entender não só o atendimento de 
normas legisladas como, também, dos preceitos da Administração 
pertinentes ao ato controlado. (MEIRELLES, 1998, p. 547)  
 
 

De forma análoga, o mesmo se dá no âmbito das práticas que visam garantir a execução das 

atividades de acordo com as normas internas que as regulam. 

 

No que serrefere ao controle de eficiência, a onda neo-liberal que impulsionou as reformas 

estatais a partir da década de 1980 definia o conceito de eficiência muito categoricamente: 

fazer mais, com menos. A busca por uma administração pública mais eficiente se tornou 

                                                           
19 Trecho da apresentação acrescentada à edição brasileira do estudo coordenado por Christopher Pollitt 
intitulado “Desempenho ou legalidade? Auditoria operacional e de gestão pública em cinco países”, de 2008. 



 
 
uma meta global: “Providing more public services with less public spending is an ongoing 

challenge” (OCDE, 2007, p. 4). 

 

Inserido nessa tendência global, o Brasil inicia, a partir dos anos 1990, um movimento de 

fortalecimento dos órgãos de controle da administração pública focado no combate à 

corrupção, ao ajuste fiscal e à estabilização monetária. Neste cenário, para os pesquisadores 

do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) Pires e Cardoso Junior, o controle 

da administração pública se volta predominantemente para a eficiência, isto é, para o 

controle “da racionalização de procedimentos relativos ao gerenciamento da burocracia e 

das funções de orçamentação e contabilidade” (PIRES; CARDOSO, 2011, p. 248). 

 

Não obstante, os analistas ressaltam que a mera busca por eficiência (fazer mais com menos) 

não conduz, necessariamente, à eficácia e à efetividade das políticas públicas e apontam para 

“a necessidade de serem exploradas alternativas que aproximem e compatibilizem a função 

de controle as esferas do planejamento, da gestão e da implementação de políticas públicas” 

(PIRES; CARDOSO, 2011, p. 248). 

 

No âmbito do controle de desempenho, a tendência mundial de adoção de padrões de 

controle “fortemente calcados no gerenciamento de riscos e em modelos de governança 

corporativa” (TCU, 2009, p. 12), permeia a gestão pública na atualidade. A 

responsabilização democrática dos governantes conforma um complexo sistema onde 

coexistem variados processos de controle, operados por diferentes atores e que produzem 

consequências tanto para a conduta dos governantes (políticos, burocratas e dirigentes 

públicos) como para as políticas que implementam (CONTI; CARVALHO, 2011).  

 

O enfoque de modernização da gestão orientada a resultados, da New Public Management, 

reflete-se na dimensão de controle da administração. O controle assume o objetivo de 

averiguar o atingimento dos compromissos assumidos, somando-se à lógica de verificação 

de processos. Alguns autores, como o chileno Cartes, consideram que o paradigma da Nova 

Gestão Pública implica que haja um novo conceito de controle, visto como inerente à gestão.   

 
La mutua cooperación, que nace de esta nueva forma de asignar la 
responsabilidad y la autoridad requiere se cumplan algunas condiciones, 
tales como promover el aprendizaje y las buenas comunicaciones en la 
organización. Comprender que se es parte de un todo, que los 



 
 

planteamientos de cada una de las personas para mejorar la gestión son 
válidos y, por lo tanto, dignos de ser tomados en cuenta. Que existe una 
responsabilidad grupal por el todo, superior a los intereses de las partes. 
Es decir, comprometerse con la idea de organización sistémica, 
precisamente la que se requiere en el Estado, para superar la rigidez 
característica del reducionismo o de la fragmentación estructural.  
(CARTES, 2003, p. 4). 
 
 

Como afirmado anteriormente, de acordo com a perspectiva gerencial da administração 

pública, a função controle integra o ciclo da política, exercendo a importante função de 

retroalimentar as etapas de formulação e implementação a partir da avaliação dos resultados 

atingidos e da necessidade de correção de rotas.   

 

Desta feita, alguns autores, tal como Pires, ao comparar o exercício da função controle nos 

modelos burocrático e gerencial de administração pública, consideram que a intensidade do 

controle que pesa sobre o gestor público não diminui. No entanto, opera-se uma profunda 

mudança de foco, na medida em que o objetivo é garantir o cumprimento das metas pré-

estabelecidas e não mais evitar o descumprimento de normas e procedimentos. 

 
Sob esse modelo, organizações do setor público devem definir uma lista 
de metas de desempenho que possam ser definidas de forma específica, 
quantificável e mensurável. Cada burocrata na organização deve cumprir 
uma parte do objetivo geral. Supervisores monitoram constantemente o 
desempenho de seus burocratas em termos da consecução dessas metas, 
tendo como referências indicadores quantitativos de resultados. (PIRES, 
2009, p. 154) 
 
 

Se a função do controle se destina a aperfeiçoar a racionalidade das decisões gerenciais e 

operacionais haja vista sua finalidade, faz-se necessário relacionar a discussão sobre controle 

com a discussão sobre capacidades estatais (capacidade burocrática).  

 

O conceito de capacidade estatal deriva da lógica da finalidade da ação dos agentes estatais, 

na medida em que busca operacionalizar os objetivos pactuados socialmente. Conforme 

Souza 

 
De forma simplificada, pode-se definir capacidade estatal como o conjunto 
de instrumentos e instituições de que dispõe o Estado para estabelecer 
objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las. Entre as 
capacidades estatais, a qualidade e a profissionalização da burocracia são 
algumas das mais destacadas na literatura para predizer o que acontecerá 
com uma política pública. (SOUZA, 2016, p. 51) 
 
 



 
 
Para Pacheco, compõem a capacidade institucional do Estado “questões relativas à 

macroestrutura, recursos humanos e formas de controle, além de instituições relativas ao 

regime de governo e ao federalismo brasileiro”. (PACHECO, 2013, p. 01) 

 

Assim, a evolução da função controle constitui um desenvolvimento necessário para o 

avanço da capacidade estatal no plano prático da gestão cotidiana das políticas públicas. O 

aprimoramento da função controle integra o esforço de pensar o papel do poder público no 

sentido de proporcionar a realização dos objetivos socialmente pactuados. Os mecanismos 

de controle institucional estão em posição estratégica para oferecer instrumentos de aferição 

e, consequentemente, promover o incremento de capacidades para favorecer que as políticas 

empreendidas pelos gestores públicos alcancem sua finalidade.  

 

Tomando a discussão sobre capacidade estatal pelo prisma técnico-administrativo, entende-

se que o conceito abarca as competências dos agentes para gerir as políticas, ou seja, a 

entrega de bens e serviços públicos, por meio de um conjunto de ações coordenadas e 

orientadas para a consecução de resultados previamente estabelecidos. No entanto, a 

efetividade do controle como instrumento de avaliação da gestão das políticas públicas 

depende da capacidade interna das estruturas burocráticas: modelo organizacional, posição 

institucional, qualificação do quadro de funcionários, entre outros quesitos.   

 

 

3.3. Accountability democrática: a evolução do objetivo da função controle 

 

Até agora, a utilização do termo accountability foi propositadamente evitada. Primeiramente 

porque o termo não encontra equivalente preciso na língua portuguesa. Em consequência, o 

emprego do termo accountability permite diferentes interpretações à luz da lente teórica de 

cada leitor. Não à toa, encontram-se na literatura brasileira uma variedade de vocábulos que 

buscam traduzir o termo em português: controle, fiscalização, prestação de contas, 

responsabilização, entre outros. A escolha da palavra em português revela o significado e os 

limites atribuídos ao conceito.  

 

Uma das primeiras análises brasileiras sobre o princípio de accountability leva o explícito 

título de: ”Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?”. Ainda que tenha 



 
 
sido publicado somente em 1990, o artigo foi escrito em 1987, quando o país buscava efetuar 

a transição entre o fim de um regime autoritário para uma democracia, processo que levava 

em seu bojo profundas transformações político-institucionais, dentre elas a descentralização 

e a reforma administrativa. Inserida neste contexto, a autora argumenta que a razão pela qual 

não há um termo equivalente no Brasil é que “o que nos falta é o próprio conceito” 

(CAMPOS, 1990, p. 31).  

 

A partir deste diagnóstico, a análise da autora centra-se nas consequências da ausência do 

conceito para a realidade da administração pública brasileira. Na sua visão, esta é uma grave 

lacuna, que impacta negativamente na relação entre a administração pública e seu público, 

marcada pelo desrespeito à clientela e ao erário por parte dos servidores e por uma forte 

complacência dos cidadãos, que assumem uma postura de tutelados.  

 

Para explicar a falta da noção de accountability na realidade brasileira, a autora destaca que 

as vicissitudes do contexto político-institucional aliadas a características culturais da 

burocracia, reforçam-se mutuamente e mantêm o status quo. Logo, a autora avalia que a 

mera criação de mecanismos de controle burocrático não é suficiente para tornar efetiva a 

responsabilidade dos servidores públicos, com destaque para três principais deficiências:  

 
Primeiro, os controles são altamente formalistas e têm sido de absoluta 
ineficiência no que diz respeito à accountability. Segundo, mostram forte 
orientação no sentido dos meios e completo desinteresse pela consecução 
dos fins, resultados e consequências dos programas públicos. Terceiro, 
preocupam-se indevidamente com a uniformidade, ou seja, não consideram 
as diferenças entre os órgãos públicos, a diversidade de missão desses 
órgãos, no que isso representa em termos de diferentes processos de 
controle e avaliação. (CAMPOS, 1990, p. 46) 
 
 

Vinte e cinco anos após a provocação de Campos, vários autores confirmam que o dilema 

sobre o conceito de accountability para a administração pública brasileira permanece. 

Dialogando diretamente com Campos, em um artigo intitulado “Accountability: já podemos 

traduzir para português?” Pinho e Sacramento opinam que a compreensão do significado da 

accountability tem caráter progressivo e inesgotável. A partir da análise da produção 

acadêmica posterior à publicação do texto seminal de Campos e das transformações sociais, 

políticas e institucionais pelas quais o país passou entre os anos 90 e o fim da primeira década 

do século 21, os autores asseveram que “os estudos que a sucederam acrescentaram 

qualificações à palavra, evidenciando sua elástica capacidade de ampliação” (PINHO; 



 
 
SACRAMENTO, 2009, p. 1354). À guisa de conclusão, os autores avaliam que os avanços 

conquistados com a redemocratização aproximaram a administração pública brasileira da 

tradução do termo, mas que ainda estamos longe de uma verdadeira cultura de 

accountability.   

 

Não é nossa intenção neste trabalho aprofundar a hermenêutica acerca do significado de 

accountability. Contudo, a nosso ver, a ausência de uma conceituação pacificada do que 

constitua essa accountability, não só na academia senão, principalmente, entre os atores 

políticos, reverbera diretamente no debate sobre a relação entre controle e gestão pública no 

Brasil, que aqui nos interessa.     

 

Desta feita, propomos não nos restringir à lógica de checks and balances entre os poderes 

públicos para a demarcação do escopo da accountability democrática. Assim, a conceituação 

proposta por O’Donnell para a accountability horizontal20, por enfocar a legalidade dos atos 

- ou omissões - da burocracia, nos parece limitada diante do desafio de responsabilizar os 

agentes públicos pelo resultado de sua atuação.   

 
(...) a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que 
estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 
supervisão de rotina a sanções legais e até o impeachment contra ações ou 
omissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser 
qualificadas como delituosas (O’DONNELL, 1998, p. 40)  
 
 

Parece-nos mais pertinente para a análise da relação entre controle e gestão incorporar a 

visão mais moderna de responsabilidade, que supera o estrito cumprimento das regras 

estabelecidas. Tal como formula Trosa, a responsabilidade deve ir além da lógica de ameaça 

e sanção do administrador, e buscar promover um sentimento interiorizado de que “cada um 

faz parte da solução e não apenas do problema” (TROSA, 2001, p. 264). Note-se que dita 

perspectiva está alinhada à preocupação externada por Campos sobre a necessidade de 

ampliar os limites do controle burocrático e, nesse sentido, contribui para o desenvolvimento 

da cultura e das instituições democráticas no Brasil. Nas palavras de Campos:  

 

                                                           
20 O’Donnell opõe ao conceito de accountability horizontal, exercida por organizações estatais sobre outras 
organizações estatais, em conformidade com o princípio dos checks and balances entre os poderes, o conceito 
de accountability vertical, exercida pelos cidadãos, mediante “ações realizadas, individualmente ou por algum 
tipo de ação organizada e/coletiva, com referência àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, 
eleitos ou não” (O’DONNELL, 1998, p. 28).  



 
 

A economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade requerem 
atenção especial, mas há outros padrões de desempenho que merecem 
consideração: qualidade dos serviços; maneira como tais serviços são 
prestados; justiça na distribuição de benefícios, como também na 
distribuição dos custos econômicos, sociais e políticos dos serviços e bens 
produzidos; grau de adequação dos resultados dos programas às 
necessidades das clientelas. Esses padrões da accountability governamental 
não são garantidos pelos controles burocráticos. (CAMPOS, 1990, p. 34) 
 
 

Para tanto, servirmo-nos do referencial teórico formulado por Mark Bovens no âmbito dos 

estudos sobre governança da União Europeia. De partida, Bovens justifica a necessidade de 

delimitar os contornos do que chama de accountability pelo fato de o termo apresentar 

significado evasivo mesmo em seu idioma original. Em particular, o autor observa que, tanto 

no campo político como no acadêmico, o termo tem sido indistintamente empregado como 

um macroconceito ao qual ninguém se opõe. Bovens define accountability como a) a relação 

entre um ator e um fórum, em que b) o ator tem a obrigação de informar e justificar sua 

conduta e c) o fórum tem a prerrogativa de questionar e julgar, de forma que d) o ator está 

sujeito a consequências. 

 

Ao restringir a definição da accountability a uma relação de obrigação, próxima do 

paradigma principal-agente, Bovens a distingue de elementos instrumentais, tais como 

transparência, responsividade e participação. Dessa forma, nem todas as inovações 

gerenciais inspiradas pela New Public Management podem ser consideradas formas de 

accountability. Guias de serviços, cartas de princípios, pesquisas de avaliação de 

atendimento ou mesmo sistemas de monitoramento de indicadores podem ser ferramentas, 

mas não constituem per se formas de accountability, posto que não existe uma relação formal 

entre atores, institucionalizada no âmbito de um fórum, em que um ator exerce um poder de 

responsabilização sobre o outro.  

 

A interpretação restritiva de Bovens (narrow accountability) apresenta a vantagem de 

permitir a realização de análises empíricas sobre a qualidade e o impacto da accountability 

no âmbito de cada organização pública. Em contrapartida, se considerada em seu sentido 

amplo, próxima dos conceitos de transparência, eficiência ou responsividade, a 

accountability equipara-se a um postulado genérico cuja avaliação ao longo do tempo se 

torna difícil na ausência de um padrão de escala. A preocupação acerca da avaliação da 

qualidade da accountability guia todo o esforço analítico de Bovens. Por essa razão, o autor 



 
 
opta por restringir a accountability no que tange à relação entre os atores, mas não ao 

conteúdo. Bovens advoga por um modelo de accountability que apoie, e não pressuponha, 

um processo de tomada de decisão que faça sentido (sense-making processes), dadas as 

contingências de cada organização pública em um determinado contexto histórico-

organizacional e sua missão institucional. 

 

A partir da delimitação mais restrita do termo accountability, Bovens almeja conferir mais 

significado ao conceito. Assim, o autor formula o paradigma da meaningful accountability, 

em que as atividades de controle, em seu sentido amplo, são organizadas com vistas a 

garantir não a mera conformidade às normas vigentes, mas, principalmente, o cumprimento 

da missão precípua da organização: “is not about compliance with existing rules and 

regulations, but about whether the organization is effectively serving its mission and about 

whether, and how, improvements are necessary” (BOVENS, 2014, p. 9).  

 

A formulação de um modelo que se proponha a atribuir maior significado à accountability 

avança, portanto, no aprofundamento da lógica do controle como ferramenta de apoio à 

gestão pública com vistas a garantir o melhor resultado para o cidadão.   

 

 

  



 
 
4 CONTROLE E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

“(...) há uma enorme heterogeneidade entre esses níveis de governo 
[estadual e municipal], com uma grande parcela deles ainda vinculada ao 
modelo burocrático tradicional ou, pior, a formas patrimoniais – ou ainda a 
uma mistura estranha, mas comum, de ambos os modelos.” 

Abrucio, Pedroti e Pó 

 

 

O Brasil passou por um longo período de transição democrática desde o processo de 

distensão iniciado em 1974, no governo do Gal. Ernesto Geisel, até a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, e as eleições diretas que, em 1989, conduziram Fernando 

Collor de Mello à Presidência da República. A transformação política foi acompanhada de 

mudanças institucionais na esfera federal que reverberam nas esferas estadual e municipal 

até os dias atuais, tanto no que diz respeito ao arcabouço legal – que vem evoluindo desde 

então –, quanto à busca pela reconstrução da administração pública em novas bases com 

ênfase em qualidade e produtividade – valores que (lentamente) estão saindo do discurso e 

indo para a prática. 

 

4.1. O Controle no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

A exigência de controle sobre patrimônio, receitas e despesas públicos remonta à segunda 

metade do século XVIII, época das capitanias hereditárias, mas sua institucionalização 

avançou de fato após a proclamação da independência21. No século XX, a presença e a 

intensidade da função de controle exercida no setor público oscilaram, especialmente na 

esfera federal, na mesma medida da alternância ocorrida entre governos autoritários e 

democráticos.  

 

Em função da significância de alguns instrumentos editados nos últimos 50 anos para o 

desenvolvimento e a consolidação da função controle no setor público brasileiro, 

                                                           
21 No século XVIII ocorreram as primeiras experiências embrionárias de Tribunais de Contas no Nordeste, 
ocupado pelos holandeses. No século XIX, houve a criação do Tesouro Nacional, em 1822, e do Tribunal de 
Contas da União, em 1890 (Araújo apud Ribeiro, 1997). 



 
 
entendemos por oportuno traçar um breve retrospecto do ordenamento jurídico sobre essa 

matéria existente antes da Constituição Federal de 1988.  

 

O arcabouço legal atinente ao tema do controle apresentou marcos importantes a partir da 

década de 1960, ainda na vigência da Constituição Federal de 1946. A lei federal nº 

4.320/6422, que ainda hoje permanece vigente, é o instrumento legal que primeiro definiu 

uma divisão entre controle interno e externo23, nesse caso, voltada ao controle da execução 

orçamentária. Essa mesma lei, que inovou também por definir em seu art. 70 que “a 

verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e 

subsequente”24, não previa, contudo, “qualquer vinculação entre controle externo e controle 

interno” (RIBEIRO, 1997, p.12).  

 

A Constituição Federal e o Decreto-lei nº 20025 ambos de 1967 também continham 

dispositivos dedicados ao tema. No texto constitucional de 1967, controle interno e externo 

foram abordados no âmbito da fiscalização financeira e orçamentária26 e, pela primeira vez, 

foi incluída como atribuição do sistema de controle interno “criar condições indispensáveis 

para eficácia do controle externo e para assegurar regularidade à realização da receita e da 

despesa”27. Por sua vez, a reforma administrativa objeto do Decreto-lei nº 200/67 tratou 

controle como um dos princípios fundamentais da Administração Federal e padronizou a 

existência de órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro em todos 

os chamados Ministérios Civis28. 

 

A temática do controle ganhou nova dimensão no ordenamento jurídico brasileiro a partir da 

promulgação da CF de 1988. A seguir, serão abordados os principais instrumentos e 

dispositivos que avançaram na direção da inserção e de uma melhor definição da matéria 

“controle” na legislação brasileira nas esferas federal e estadual, cabendo destacar que os 

                                                           
22 “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”. 
23 Lei nº 4.320, de 17/03/1964, arts. 75 a 82. 
24 Tal caracterização veio a ser adotada posteriormente pelo próprio Prof. Hely Lopes Meirelles, conforme 
citado anteriormente. 
25 “Dispõe sôbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa 
e dá outras providências”. 
26 Constituição Federal, de 24/01/1967, arts. 71 e 72. 
27 Constituição Federal, de 24/01/1967, art. 72 inciso I 
28 Decreto-lei nº 200, de 25/02/1967, arts. 6º, 13, 14, 22 e 23. 



 
 
constituintes e legisladores deixaram certa indefinição no que diz respeito a essa matéria na 

esfera municipal.  

 

4.1.1. Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 70, a abrangência e os princípios 

que regem a atuação dos órgãos de controle de cada Poder no âmbito federal. A principal 

inovação foi ter sido incorporada a dimensão operacional ao escopo da fiscalização dos 

órgãos de controle, que anteriormente restringia-se às dimensões contábil, orçamentária, 

financeira e patrimonial. Também se depreende da leitura do dispositivo constitucional que 

não é feita diferenciação entre o objeto dos controles externo e interno.  

 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.   
 
 

A CF-88 também estipulou, em seu artigo 74, a obrigatoriedade, no âmbito federal, da 

estruturação de um sistema integrado de controle interno para todos os Poderes, com as 

finalidades de:  

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
 
 

Como pode ser percebido, de partida, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê atividades 

compartimentadas entre controle externo e interno, cujo propósito é compartilhado. A 

distinção entre as duas instâncias de controle refere-se, primordialmente, à posição em 



 
 
relação ao poder controlado, entendendo-se por controle interno aquele exercido pela própria 

Administração sobre seus atos. Um segundo elemento distintivo refere-se à capacidade de 

responsabilização, essencialmente concentrada nos atores do controle externo. Assim, se um 

órgão de controle interno identificar um desvio de conduta proveniente de um agente 

público, a corregedoria do órgão deverá remeter o caso às instituições competentes como o 

Ministério Público ou Tribunal de Contas, conforme estipula a alínea IV § 1º do artigo 74 da 

Constituição. A assimetria de poder de responsabilização ganha destaque na medida em que 

a CF-88 confere ao controle interno, a exemplo da CF-67, a função de apoiar o controle 

externo.  

 

No que diz respeito à esfera municipal, o regime constitucional brasileiro cria para os 

municípios um regime, tratado no seu artigo 31, cuja mecânica é semelhante à da esfera 

federal. Contudo, diferentemente do já citado artigo 74, não apresenta uma conceituação 

precisa nem a delimitação quanto à abrangência de atuação dos sistemas de controle interno 

do Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que 
o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
 
 

Conforme registrado por Olivieri (2009), a legislação infraconstitucional brasileira também 

não define o escopo do controle interno. O que ocorre, de modo geral, é a tentativa por parte 

dos governos estaduais e dos respectivos Tribunais de Contas de editar instrumentos legais 

e infralegais que contribuam para a melhor caracterização de controle interno no seu âmbito 

de atuação, bem como no âmbito dos governos locais. Em diversos municípios, as Leis 

Orgânicas Municipais têm buscado suprir essa lacuna. 

 



 
 
Também é válido destacar que, desde 10/12/1996, tramita na Câmara dos Deputados o PLP 

135/199629, cujo substitutivo dispõe sobre a conceituação do controle interno nos 

Municípios e substituirá dispositivos contidos na lei nº 4.320/64, no sentido de uma melhor 

definição dos princípios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, de modo a 

fazer com que esses “preceitos [...] inseridos na Constituição Federal, saiam da subjetividade 

e, gradativamente, passem a refletir exatamente o desempenho da Administração Pública na 

aplicação do erário” (CRUZ; GLOCK, 2003, p. 35). Em determinado dispositivo, o controle 

interno é assim definido no substitutivo do PLP 135/1996 (CRUZ; GLOCK, 2003; FINK, 

2008)30:  

 
O controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos 
e medidas adotados pela Administração Governamental para salvaguardar 
os seus ativos, desenvolver a eficiência nas operações, estimular o 
cumprimento das políticas administrativas prescritas e verificar a exatidão 
e a fidelidade dos dados contábeis e a exação no cumprimento da lei. 
§ 1° - O controle interno deverá ser exercido em todos os níveis e em todos 
os órgãos e entidades, compreendendo, particularmente:  
I - controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
observância das normas que orientam a atividade específica do órgão 
controlado; 
II - o controle, pelos órgãos de cada sistema, da observância das normas 
gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 
III - o controle das aplicações dos dinheiros públicos e da guarda dos bens 
pertencentes à administração pelos órgãos próprios do sistema de 
contabilidade e auditoria; 
IV - a fiscalização da execução contratual de serviços públicos concedidos, 
permitidos ou autorizados. 
§ 2° - O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação 
de processos e supressão de controles que se revelarem puramente formais 
ou cujo custo seja comprovadamente superior ao risco. 
 
 

Em que pese o esforço de aprimoramento do legislador, chama a atenção o fato de que, à 

exceção do caput e do inciso IV do citado artigo, o teor restante recupera na íntegra a redação 

dos art. 13 e 14 do Decreto-lei nº 200, de 1967. 

 
Art. 13 O contrôle das atividades da Administração Federal deverá exercer-
se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, 
particularmente:  

                                                           
29 O PLP 135/1996 e os respectivos apensados PLP 166/1997, PLP 32/1999, PLP 88/1999, PLP 144/2000, PLP 
102/2003 e PLP 99/2011 encontram-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde 
28/08/2006, tendo sido retirados da pauta, de ofício, a pedido do relator, em 26/05/2015. Fonte: Câmara dos 
Deputados <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21517> Acesso 
em: 22 ago. 2016.  
30 Os autores citados fazem referência ao mesmo dispositivo, mas de diferentes versões do substitutivo, onde 
figura com códigos distintos, motivo pelo qual o código do artigo foi suprimido. 



 
 

a) o contrôle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
observância das normas que governam a atividade específica do órgão 
controlado; 
b) o contrôle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das 
normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;  
c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da 
União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria.  
Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante 
simplificação de processos e supressão de contrôles que se evidenciarem 
como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao 
risco.  
 
 

Merece menção também a PEC 45/200931, que propõe acrescentar inciso ao artigo 37 da CF 

no qual ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição são definidas como 

funções constitutivas das atividades do sistema de controle interno de todos os entes da 

federação referenciados no artigo 74 do diploma constitucional. 

 

Enquanto a promulgação dos referidos instrumentos não vem a termo, para preencher o 

vácuo normativo, a maioria dos analistas se utiliza da definição proposta pela Organização 

Internacional de Entidades de Fiscalização Superiores (INTOSAI), uma organização não 

governamental independente, fundada em 1953, com o objetivo de oferecer um marco 

institucional global para a melhoria da fiscalização pública. O Brasil faz parte da INTOSAI 

desde sua criação, sendo representado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)32. 

 

Em seu XVIIIº Congresso em 2004, a INTOSAI adotou um documento que estabelece 

diretrizes para o controle interno, oferecendo um marco de avaliação geral para o 

desempenho do controle interno em todos os âmbitos da administração pública. Um 

importante aviso sinaliza que o documento interpreta controle interno não apenas segundo a 

visão tradicional de fiscalização financeira e orçamentária, mas sim adota uma perspectiva 

mais abrangente de controle integrado à gestão, destacando a relevância de informações não 

financeiras33. Assim, a partir de um inventário das melhores práticas e das evoluções recentes 

do controle interno no plano mundial, o documento intitulado “Guidelines for Internal 

                                                           
31 PEC 45/2009, pronta para deliberação do plenário, aguardando inclusão em ordem do dia, desde 05/07/2016. 
Fonte: Senado Federal < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/93534> Acesso em: 
22 ago. 2016. 
32 Atualmente, a INTOSAI reúne 192 membros e é internacionalmente reconhecida como referência para o 
desenvolvimento das atividades de controle, tendo publicado orientações conceituais, assim como guias 
metodológicos para o enfrentamento dos desafios atuais da administração pública. 
33 Fonte: INTOSAI http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/view/article/intosai-gov-9100-
guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html Acesso em: 06 ago.2016. 



 
 
Control Standards for the Public Sector” vai bem além da definição do PLP 135/1996 e 

estabelece controle interno como34 

 
um processo integrado, efetivado por gerentes e funcionários, desenhado 
para combater riscos e proporcionar uma segurança razoável de que a 
realização da missão organizacional buscará cumprir os seguintes objetivos 
gerais:   
- executar as operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente e 
efetiva;  
- cumprir as obrigações de accountability 
- cumprir as leis e regulamentações aplicáveis; 
- salvaguardar os recursos contra perdas, abusos e danos (INTOSAI, 2004, 
p. 6). 
 
 

O documento segue ao realçar o caráter eminentemente evolutivo do controle interno, 

condição sine qua non para que atinja os objetivos estabelecidos.  

 
O controle interno é um processo integrado e dinâmico que se adapta 
constantemente às mudanças enfrentadas pela organização. Gerentes e 
funcionários, de todos os níveis, devem envolver-se no processo para 
mitigar riscos e proporcionar uma segurança razoável acerca do 
cumprimento da missão institucional e dos objetivos gerais. (INTOSAI, 
2004, p.6). 
 
 

Veremos adiante que, ao menos formalmente, o Brasil buscou alinhamento com a diretriz 

internacional da INSTOSAI na regulação do controle interno federal, conforme a recém-

editada Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 01/2016. 

 

4.1.2. Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A partir do ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal35 “resgata na área pública os dois 

principais instrumentos de gestão: o planejamento e o controle” (CRUZ; GLOCK, 2003, p. 

35). A Lei instituiu inovações importantes para o fortalecimento do controle como elemento 

da gestão pública moderna, como é o caso do Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Nos termos 

do art. 54, parágrafo único, o RGF deve ser conjuntamente assinado pelas autoridades 

responsáveis pela administração financeira (em última instância, pelo Chefe de cada Poder 

                                                           
34 Tradução própria para português.  
35 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 



 
 
em análise) e pelo controle interno36. Por outro lado, em seu art. 59, a Lei inclui o sistema 

de controle interno de cada poder dentre os agentes responsáveis pela fiscalização do 

cumprimento das normas nela contidas. Nesse sentido, a LRF reforça a necessidade de 

integração do controle interno como um dos instrumentos de garantia do equilíbrio fiscal, 

que tem potencial para contribuir, ainda que de forma indireta, para a melhoria de resultado 

da gestão. 

 

4.1.3. Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 (CGU e MPOG) 

 

Por meio da referida instrução normativa conjunta, a Controladoria-Geral da União (CGU) 

e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) determinaram aos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal a adoção de uma série de medidas para a 

sistematização de práticas relacionadas a gestão de riscos, controles internos e governança37. 

Em seu art. 2º, a norma define um conjunto de conceitos38, dos quais destacamos aqueles 

contidos nos incisos V e XVI: 

 
V - controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e 
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de 
forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, 
destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na 
consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão 
alcançados: 
a - execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 
b - cumprimento das obrigações de accountability;  
c - cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e  
d - salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O 
estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 
essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas 
estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e 
econômica. 
XVI - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal: 
compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas 

                                                           
36 A título de ilustração do peso dado ao RGF, “Conforme determinado [pelo art. 55 da LRF], o 
descumprimento dos prazos de apresentação desse Relatório implicará a suspensão de transferências 
voluntárias e o impedimento de se efetuarem operações de crédito, exceto aquelas cujo objetivo seja refinanciar 
o principal atualizado da dívida mobiliária” (VIGNOLI et al, 2002, p. 173) 
37 A INC nº 1/2016 não substitui o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, editado 
pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) por meio da IN nº 1, de 06/04/2001, e alterada pela IN nº 
01, de 13/03/2003. 
38 Os demais conceitos considerados são I - accountability, II - apetite a risco, III - auditoria interna, IV - 
componentes dos controles internos da gestão, VI – fraude, VII - gerenciamento de risco, VIII – governança, 
IX - governança no setor público, X – incerteza, XI – mensuração de risco, XII – política de gestão de risco, 
XIII – risco, XIV - risco inerente e XV - risco residual. 



 
 

no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos 
federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização, e tendo 
como órgão central a Controladoria-Geral da União. Não se confunde com 
os controles internos da gestão, de responsabilidade de cada órgão e 
entidade do Poder Executivo federal. 
 
 

A partir da vigência da norma, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade federal passa 

a ser o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia de organização e da estrutura 

de gerenciamento de riscos. Dentro deste cenário, também é papel do dirigente máximo 

estabelecer, de forma continuada, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles 

internos da gestão. 

 

Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável formalmente 

identificado, que deve ser um gestor com alçada suficiente para orientar e acompanhar as 

ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco. A norma também prevê a instituição 

de comitês de governança, riscos e controles em todos os órgãos federais, formados pelo 

dirigente máximo do órgão ou entidade, pelos dirigentes das unidades a ele diretamente 

subordinados, devendo ser apoiado pelo respectivo Assessor Especial de Controle Interno. 

 

Os comitês terão sob sua responsabilidade promover a adoção de práticas que 

institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, 

transparência e efetividade das informações39. Ao Órgão Central do Sistema de Controle 

Interno da União caberá avaliar cada procedimento em relação à aplicação das políticas de 

gestão de risco e a eficácia dos controles internos. Atualmente esse órgão é o Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle, que desde 12/05/2016 absorveu as atribuições da 

antiga Controladoria Geral da União. 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que, no arcabouço constitucional, legal e infralegal 

brasileiro, ao menos em nível federal, a função controle é tratada de forma integrada, onde 

controle interno e externo constituem modos de atuação em relação ao agente do controle. 

                                                           
39 Dentro dessa finalidade, cabe aos Comitês de Governança: promover o desenvolvimento contínuo dos 
agentes públicos; garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à 
condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público; bem como supervisionar o mapeamento 
e avaliação dos riscos-chaves que possam comprometer a prestação de serviços de interesse público; entre 
outras atribuições. 



 
 
Além disso, pudemos identificar esforço por parte dos legisladores quanto ao alinhamento 

com a definição da INTOSAI e quanto à caracterização do controle enquanto elemento 

garantidor não só da legalidade e da conformidade processual (foco tradicional e centenário), 

como também do desempenho da máquina burocrática e da melhor utilização possível dos 

recursos públicos (foco gerencial). 

 

É importante reconhecer que a presença de determinada matéria na legislação é componente 

necessário, mas insuficiente, para garantir que sua aplicação reverta, de fato, em melhoria 

de qualidade da prestação de serviços públicos. Em primeiro lugar, porque persiste uma 

disputa de forças no interior da própria legislação brasileira, que contrapõe os itens 

destacados a toda uma dimensão legal igualmente vigente, dada ao formalismo processual 

puro e que interfere na aplicação dos dispositivos aqui analisados40. Em segundo lugar, 

porque, ainda que não houvesse qualquer dissenso no interior da legislação, a profusão de 

singularidades regionais e locais resulta em desigualdades nas capacidades estatais dos 

diferentes entes federativos, que a legislação federal, com seu caráter abrangente, não 

consegue representar a contento. Em terceiro lugar, porque os instrumentos citados são 

consideravelmente recentes e sua aplicação se insere no contexto de uma transformação lenta 

e gradativa de cultura burocrática, que, no setor público brasileiro, sofre influência da 

sobreposição de modelos de gestão parcialmente consolidados.  

 

Nesse sentido, tem lugar um choque de gerações em termos institucionais e administrativos 

com efeitos para a prestação de serviços tanto no âmbito interno quanto externo, como será 

visto a seguir. 

 

 

4.2. Modernização Administrativa e a “Agenda dos Três Séculos” 

 

O Brasil adentrou a década de 1990 com o desafio de equacionar os já saturados modelos de 

Estado de bem-estar social e nacional-desenvolvimentista, mas também sob os novos ares 

da primeira eleição direta para presidente da república em 29 anos e da recém-promulgada 

                                                           
40 Como será abordado na próxima seção, dado o contexto de redemocratização, o texto da CF-88 acabou por 
reforçar de certo modo a burocracia estatal, ao mesmo tempo que incorporou novos princípios e conceitos. 



 
 
“Constituição Cidadã”, que trouxe mudanças significativas para diversos setores da 

sociedade41, em especial para o Poder Executivo municipal. 

 

Experiências de reforma alinhadas aos princípios da New Public Management já 

caminhavam há quase uma década em alguns países. No Brasil, os primeiros movimentos 

de reforma iniciaram ainda no governo Sarney, de forma muito pontual, com a criação da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP)(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). No governo Collor/Itamar, o movimento 

continuou episódico, “com apenas algumas privatizações e muito alvoroço em relação ao 

servidor público, considerado o principal responsável pelos problemas do Estado” (SOUZA; 

CARVALHO, 1999, p. 194). O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado 

em 1995, inseriu o Brasil na tendência de modernização global da NPM, com a proposta de 

transformar a Administração Pública brasileira, diminuindo a predominância do modo de 

funcionamento burocrático em prol do modelo gerencial, focado em eficiência, regulação e 

responsabilização (BRESSER-PEREIRA, 2009, 2009a). Nesse aspecto, o Governo Federal 

viria a tornar-se referência, ensejando a promoção de reformas com orientação semelhante 

nos governos subnacionais. Contudo, os efeitos cumulativos da sobreposição de modelos 

administrativos parcialmente consolidados e da municipalização da execução das políticas 

sociais interfeririam significativamente na consecução dos objetivos das referidas reformas. 

 

4.2.1. Administração pública gerencial: ainda um caminho a ser percorrido 

 

O movimento de busca por novos modelos e práticas de gestão, potencializado na década de 

1990, se deu à luz de uma conjuntura particular. À época, em menos de dez anos, os estados, 

mas especialmente os municípios, se viram com a missão de lidar com a descentralização da 

execução de políticas sociais e a desconcentração de recursos, resultado dos traços 

“universalizador de direitos” e municipalista da Constituição de 1988, em meio a uma crise 

econômica e fiscal severa.  

 

                                                           
41 No que tange ao objeto deste estudo, merecem destaque no texto constitucional os dispositivos referentes à 
definição de princípios fundamentais (Título I), de direitos e garantias fundamentais (Título II) e à 
reorganização político-administrativa do Estado (Título III). 



 
 

A descentralização foi defendida como um meio fundamental para 
promover uma “reestruturação transformadora” do Estado brasileiro. Havia 
a necessidade de “abrir” o Estado, quer para o resgate da dívida social 
herdada das décadas passadas, quer para garantir o exercício da cidadania 
através da efetiva participação popular na definição, gestão e controle das 
ações derivadas das políticas públicas. (FUNCIA, 2009, p. 21) 
 
 

Por outro lado, “o novo pacto federativo assegurou a constitucionalização do sistema 

tributário determinando competências e transferências, com o objetivo de desconcentrar 

recursos. O processo de desconcentração de recursos teve os Municípios como maiores 

beneficiários” (VIGNOLI, 2009, p. 15). Dessa forma, abateu-se sobre os governos 

subnacionais uma sobrecarga de novas atribuições, acrescida da exigência de aumento de 

eficiência, a fim de combater os efeitos da conjuntura recessiva da economia.  

 

Desde então, o crescente aumento da destinação de recursos financeiros aos municípios42 se 

mostrou insuficiente para garantir a boa execução das políticas recém-municipalizadas, pois 

a esmagadora maioria das prefeituras operava segundo a lógica burocrática do controle dos 

modos sem necessariamente o compromisso com a realização dos fins, apresentando “baixo 

grau de desenvolvimento econômico e institucional” (SOUZA; CARVALHO, 1999, p.201). 

Vignoli acrescenta que “a proximidade entre o cidadão contribuinte e o poder constituído 

fez com que, de maneira crescente, a municipalização da ação pública fosse ocorrendo 

independentemente de sua institucionalização” (2009, p.16).  

 

Essa dissociação se sedimentou e penetrou o tecido estatal, passando a ser um complicador 

na trajetória da modernização da administração pública. Para Funcia, “o debate sobre a 

reforma do Estado tem dado pouca atenção à esfera municipal, principalmente no que tange 

à existência de Municípios com características completamente diferentes (demográficas, 

socioeconômicas, culturais, regionais etc.)” (2009, p. 21). Em complemento, Souza e 

Carvalho destacam que 

 
(...) conformadas historicamente e acentuadas nos últimos anos, as 
desigualdades existentes no Brasil se refletem em profundas diferenças nas 
condições financeiras, políticas e administrativas das entidades 
subnacionais e, consequentemente, na sua capacidade de responder às 

                                                           
42 “As receitas municipais, desde a promulgação da Constituição de 1988, vêm apresentando um crescimento 
constante em decorrência de vários fatores: melhoria na administração dos tributos próprios, programas de 
financiamento para a modernização da área tributária e, com certeza, o fator mais importante, a redefinição 
da distribuição da receita tributária entre os entes federativos, estabelecida na nova Carta Magna.” 
(ALVES, 2009, p. 27) (grifo nosso) 



 
 

necessidades e demandas da população.  (SOUZA; CARVALHO, 1999, p. 
201-202) 
 
 

Nesse sentido, a pressão pelo aumento rápido da capacidade de entregar serviços públicos 

“novos” acabou por se impor sobre a falta de capacidade dos municípios para lidar com a 

mudança organizacional implícita e levou a que se instalasse uma cultura de voluntarismo, 

improviso e informalidade, que nada tinha a ver com o modelo burocrático – pelo contrário, 

identificava-se mais com práticas patrimonialistas e clientelistas. O cenário se agravou, pois, 

além da descentralização e da desconcentração de recursos, a CF-88 conferiu às Assembleias 

Legislativas o poder de decidir sobre a criação de novos municípios, o que resultou em um 

aumento, sem precedentes, do número de municípios no país. Somente após 1988 foram 

criados 1.458 municípios, que, em geral, são pequenos, pois contam com uma população de 

até 20.000 habitantes43. 

 
O auge desse processo ocorreu entre os anos de 1991 e 1997, processo esse 
praticamente paralisado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 15, 
de 12 de setembro de 1996, que alterou o disposto no artigo 18 da CF 88, 
estabelecendo novas exigências para a criação de Municípios. Tal fato 
justifica a criação de apenas 57 Municípios, no período de 1997-2008. 
(VIGNOLI, 2009, p. 17) 
 
 

Muitos são os analistas que julgam que as iniciativas de reforma administrativa posteriores 

a 1988 nunca foram plenamente implementadas, conduzindo à persistência de práticas de 

gestão patrimonialistas e burocráticas, mesmo após iniciada a transição para o modelo 

gerencial (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010; BRESSER-PEREIRA, 2009). Para esses 

autores, as raízes da incompletude da reforma gerencial são antigas e remontam, na verdade, 

à incompletude das reformas estatais que a precederam, a reforma burocrática daspiana, de 

1937-38, e a reforma “descentralizadora”, contida no Decreto-lei nº 200, de 1967. A reforma 

da Era Vargas buscou modernizar a gestão pública, apoiada nos princípios burocráticos 

weberianos dominantes à época, qualificando o corpo burocrático do governo brasileiro, mas 

sua agenda também envolvia um modelo de centralização política e administrativa, assim 

como a condição de acomodar interesses de parcela da elite pela via do clientelismo. 

 

                                                           
43 “Assim é que, no período 1940-2000, a participação dos Municípios com até 20.000 habitantes sobre o total 
de Municípios passou de 54,5% para 74,8%, enquanto a participação dos Municípios com até 5.000 habitantes 
passou de 2% para 25,6% do total”. (VIGNOLI, 2009, p. 17) 
 



 
 

Enquanto o reformismo de Franklin Roosevelt foi baseado na 
nacionalização do princípio do mérito contra as oligarquias locais, o 
paradigma varguista era o do controle das elites e não o da transformação 
política e gerencial dos governos subnacionais. Em outras palavras, o Dasp 
ampliou a diferença entre a qualidade da burocracia federal e a precariedade 
administrativa da maioria dos estados e municípios. (ABRUCIO; 
PEDROTI; PÓ, 2010, p. 41-42) 
 
 

As tensões geradas do convívio da burocracia recém-empoderada em ambientes permeados 

por práticas clientelistas foram “solucionadas” pela blindagem das agências daspianas, 

gerando uma forma de administração paralela, ao que Edson Nunes (1997) chamou de 

insulamento burocrático. Desse modo, o Presidente Getulio Vargas viabilizou o projeto de 

modernização administrativa que havia concebido sem promover alterações nas estruturas 

política e social do país.  

 

A reforma de 1967, por sua vez, fortaleceu a administração indireta, conferindo maior 

autonomia e flexibilização, mas falhou no estabelecimento de mecanismos institucionais 

claros de coordenação e controle de desempenho. Apesar de seu notório caráter 

descentralizador, o Decreto-lei nº 200, “ampliou o paradigma centralizador daspiano, em 

busca do controle e uniformização dos governos subnacionais diante dos da União” 

(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p. 52), sem, no entanto, fomentar a qualificação e o 

desenvolvimento da burocracia.  

 
Mais uma vez, a reforma administrativa esquivou-se de entrar nas relações 
mais profundas entre política e estrutura burocrática, tendo como efeito 
mais importante a manutenção de um padrão frágil, ineficiente, quando não 
corrupto, dos serviços público na ponta do sistema. (ABRUCIO; 
PEDROTI; PÓ, 2010, p. 52) 
 
 

No que diz respeito ao arcabouço legal e normativo, como visto anteriormente, ainda 

vigoram, no ordenamento jurídico nacional, marcos legais anteriores a CF de 1988 e até 

mesmo a CF de 1967. Para Salgado e Fernandes, a ação do gestor público encontra-se 

profundamente prejudicada pelo emaranhado de normas que deveriam servir de balizas, 

tendo, por consequência, a manutenção de um controle excessivamente formalista.   

 
A atuação do Executivo é prejudicada por um ordenamento jurídico 
obsoleto, fragmentado e inadequado, constituído sob o espírito da 
desconfiança quanto à discricionariedade do administrador público, dentro 
de um paradigma que valoriza o controle do ato e do processo, mas não do 
resultado esperado. (SALGADO; FERNANDES, 2011, p.21). 



 
 

 
 

A própria CF de 1988 contribuiu para esse contexto, pois até a redemocratização, a 

administração pública brasileira havia sido profundamente marcada por práticas 

patrimonialistas e autoritárias. Visando impedir a perpetuação desse legado nefasto, o 

constituinte de 1988 procurou limitar o máximo possível as hipóteses de discricionariedade 

do administrador público. Refletem-se no texto constitucional os elementos da cultura de 

desconfiança contra o agente público, que prioriza o controle dos atos administrativos em 

detrimento da funcionalidade, da eficiência44 ou da governabilidade. Com o passar do tempo, 

diversos autores evidenciaram os efeitos nocivos dessa visão para o bom desempenho e, em 

particular, para a inovação na gestão pública posto que 

 
(...) alimenta uma cultura de cerceamento e de criminalização do agente 
público, incentivando o imobilismo, a postura do “não fazer” num ambiente 
no qual “quem se aventura e faz” assume muita responsabilidade e se 
sujeita a penalização. (SALGADO; FERNANDES, 2011, p.30). 
 
 

Vale ressaltar, que a cultura de desconfiança do agente público não é um fenômeno 

observado com exclusividade no Brasil. O analista do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) Roberto Pires afirma que 

 
(...) os debates na ciência política e administração pública se caracterizaram 
mais pelo medo da tirania e abuso do poder por parte de burocracias e pelos 
riscos associados com a tomada de decisões não supervisionadas 
(unchecked), do que pelos potenciais benefícios do exercício responsável 
da discricionariedade. Na tradição liberal-legalista, a discricionariedade foi 
repetidamente interpretada como uma ameaça ao Estado de Direito ou uma 
fissura no contrato social, criando espaço para inconsistência 
administrativa, arbitrariedade e, consequentemente, injustiça. Essa tradição 
de pensamento político prega que a discricionariedade burocrática deve ser 
confinada, estruturada e limitada pelo direito administrativo – os 
procedimentos e regras que ditam a conduta e práticas de agentes 
administrativos. (PIRES, 2009, p. 152) 
 
 

Em face do exposto, podemos afirmar que o desafio atual dos agentes públicos – em especial 

aqueles da esfera municipal –, no que diz respeito à modernização e à reforma da 

administração pública no Brasil, passa pela construção de uma agenda de ações que atuem 

na transformação de práticas e estruturas oriundas de diferentes fases evolutivas da 

                                                           
44 O princípio da eficiência foi inserido na Constituição pela emenda constitucional n º19 de 1998, no bojo da 
Reforma Gerencial. 



 
 
administração pública (modelos patrimonial, burocrático e gerencial) que, ao coexistirem, 

tornam-se focos de ruído para o desenvolvimento da boa prática de gestão (Figura 1). Essa 

assimetria afeta negativamente a capacidade de padronização e otimização de processos e 

procedimentos, bem como de aperfeiçoamento dos sistemas de informações dos órgãos 

públicos, prejudicando igualmente o desempenho do planejamento, da execução e da 

avaliação das ações de governo.  

 

É nesse sentido que empregamos a expressão Agenda dos Três Séculos, buscando ilustrar a 

necessidade que atualmente o gestor público tem de “combater a resistência” representada 

por práticas residuais de modelos de gestão já antiquados, que foram predominantes em 

diferentes épocas históricas, que aqui simplificamos em séculos.  

 

Não se trata mais de buscar a consolidação de modelos inconclusos para somente depois 

transformá-los, conforme a doutrina do sequenciamento. Há que se lidar com a realidade 

híbrida e multifacetada da administração pública contemporânea, enfrentando o desafio de 

ampliar e aprimorar os serviços públicos ao mesmo tempo em que se promove a reforma da 

máquina estatal, com o complicador de haver pouca ou nenhuma margem para soluções de 

continuidade. Como afirma Bresser-Pereira (2009, p. 259), ao analisar as questões de 

sequenciamento e timing, “muitas vezes, a melhor maneira de resolver um problema é saltar 

o obstáculo em vez de simplesmente enfrentá-lo”. 

 

 

 
Figura 1 – Transições entre Modelos de Gestão na Evolução da Administração Pública 
Fonte: elaboração própria 

 



 
 
 

4.2.2. A mudança de papel da função controle 

 

No que diz respeito à função controle, até o início da reforma gerencial em meados da década 

de 1990, o paradigma do controle que vigorava no Brasil na esfera federal era o de 

conformidade, exercido essencialmente mediante fiscalizações de natureza contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial. Conforme sintetizam Pires e Cardoso: 

 
Desde o início da década de 1990 predominou a visão da necessidade de 
fortalecimento dos órgãos de controle, suas competências e capacidades, 
com vistas ao combate à corrupção, ao ajuste fiscal e à estabilização 
monetária. Atualmente, percebe-se que este processo de fortalecimento da 
atuação dos órgãos de controle tem gerado distorções e consequências 
possivelmente perversas e não antevistas. Observa-se o adensamento de 
uma percepção de que o controle não pode ser um fim em si mesmo, mas 
sim um elemento do processo de aperfeiçoamento contínuo da atuação do 
Estado. Este novo consenso tem colocado a necessidade de serem 
exploradas alternativas que aproximem e compatibilizem a função de 
controle às esferas do planejamento, da gestão e da implementação de 
políticas públicas (PIRES; CARDOSO, 2011, p. 248). 
 
 

A busca por um modelo de administração gerencial cada vez mais orientado a resultados tem 

motivado, paralelamente, o reposicionamento da função de controle da gestão pública. Nesse 

contexto, observa-se a ampliação do controle para a verificação da finalidade do ato, 

consoante à percepção do Estado como provedor das demandas sociais, para além da 

fiscalização de procedimentos.  

 

Os autores salientam que, as percepções acerca da relação entre controle e gestão vêm sendo 

crescentemente questionadas à medida que se reforça o paradigma que o Estado deve 

“induzir, fomentar ou mesmo produzir as condições objetivas para a transformação das 

estruturas econômicas e sociais do país frente ao histórico de heterogeneidades, 

desigualdades e injustiças que ainda marcam a nação brasileira” (PIRES e CARDOSO, 

2011, p. 251). Nesse aspecto, argumentam que:  

 
(...) torna-se imprescindível a readequação do trinômio “planejamento, 
gestão e controle”, e consequentemente da articulação e coordenação de 
ações do Estado, com vistas a reequilibrar e ressignificar as dimensões do 
planejamento governamental, da gestão pública e do controle, 
equiparando-as enquanto elementos necessários para a reconstrução de um 
Estado orientado ao desenvolvimento nacional. Assim, mais do que 
promover aperfeiçoamentos legais relativos aos diversos marcos 
institucionais que regulam a operacionalização cotidiana das políticas 



 
 

públicas, a realização do trinômio requer, sobretudo, a estimulação e a 
difusão de novas técnicas, instrumentos e práticas de planejamento, além 
de sua integração com as dimensões da gestão e do controle das políticas 
e ações governamentais (PIRES; CARDOSO, 2011, p. 251). 

 

É interessante observar a confluência desses autores com o diagnóstico estabelecido 

previamente por outro grupo de pesquisadores, segundo o qual “embora haja um grande 

número de mecanismos e formas de controle [...] eles não operam de forma coordenada ou 

ao menos articulada” (ARANTES et al, 2010, p. 145). Assim, depreende-se que vários 

analistas convergem a respeito da necessidade de abordar a função controle da gestão pública 

sob a lógica da coordenação entre as instâncias de controle e da interface com a melhoria 

das políticas públicas.  

 

Em alinhamento com o papel do controle interno estabelecido no arcabouço constitucional-

legal desde a CF de 1967, qual seja o de apoiar a atuação do controle externo, Olivieri 

entende que “o fator mais decisivo para o surgimento de práticas cooperativas entre 

controladores e controlados é a existência, nos entes controlados, de suas próprias auditorias 

internas e/ou da habilidade de monitorar a implementação de seus programas”45 (OLIVIERI 

et al, 2015, p. 185).  

 

Nesse mesmo sentido, Pires e Cardoso advogam por uma relação de colaboração entre 

controle e gestão, baseada na experimentação e no engajamento mútuo para o 

equacionamento preventivo de tensões. Trata-se de valorizar as possibilidades de sinergia 

entre as funções controle e gestão, o que implica empenhar esforços conjuntos para 

desenvolver ferramentas que atendam ao dever de fiscalização, porém que não sejam “hostis 

e redutoras” da capacidade de execução dos órgãos encarregados da gestão pública (PIRES 

e CARDOSO, 2011, p. 251).  

 
Atualmente, observa-se no Brasil a evolução de mecanismos e 
procedimentos preventivos e educativo-capacitadores que complementam 
(ou gradualmente substituem) as tradicionais práticas fiscalizatorio-
repressoras. Estas novas práticas têm apontado para resultados positivos 
no sentido da produção de informações e conhecimento, por parte da 
atividade do controle, que sejam úteis e diretamente aplicáveis ao 
aprimoramento do planejamento, gestão e implementação de políticas 
públicas. Trata-se de uma percepção sobre o controle que o distancia da 
mera noção de “verificar”, ou “confrontar com o rol”, e o aproxima da 
condição de instrumento para o processo decisório, avaliação e 

                                                           
45 Tradução própria. 



 
 

aperfeiçoamento de ações governamentais. (PIRES; CARDOSO, 2011, p. 
252).  
 
 

Em síntese, podemos afirmar que a evolução dos regimes políticos, que se dá pela pressão 

das transformações ocorridas na sociedade, promove um movimento semelhante de 

transformação na administração pública, à medida que o Estado necessita de instituições, 

marcos normativos e um corpo funcional compatíveis com as funções de governo que 

assume. De forma análoga, a função pública de controle assume diferentes conformações, 

tendo como referência o modelo de administração pública no qual se insere.  

 

No caso do Brasil, a democracia oscilante, as reformas estatais incompletas e ainda 

impregnadas de valores formalistas, patrimonialistas e clientelistas, a descentralização das 

políticas sociais e a explosão da quantidade de municípios após a CF de 1988 tiveram 

impacto relevante na prática da gestão pública e, consequentemente, no exercício da função 

de controle em todas as esferas de governo, com maior incidência para os governos 

municipais. Houve avanços no sentido do desenvolvimento de um arcabouço normativo que 

busca reposicionar o papel do controle no âmbito na gestão pública no sentido de uma 

atuação mais voltada para o controle de desempenho e o apoio à gestão. Não obstante o 

amparo normativo, tal transformação ainda se encontra em construção, havendo ainda um 

caminho considerável a ser percorrido até a consolidação do controle como instrumento de 

accountability democrática. 

 

No próximo capítulo, serão analisadas, à luz do referencial teórico apresentado, as condições 

de gestão e controle da PMSP, resultantes da pesquisa de campo realizada, cujos achados 

embasam as recomendações propostas no capítulo 6.  

 

  



 
 
5 CONTROLE E GESTÃO NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

  

A seguir é feito um breve panorama do município, da estrutura organizacional da PMSP e 

do ambiente de controle em que a prefeitura está inserida. Na sequência, é apresentado o 

diagnóstico analítico resultante da pesquisa de campo realizada. 

 

 

5.1. O município que é um país e tem várias prefeituras em uma só 

 

O município de São Paulo é reconhecido por ostentar números expressivos, superiores aos 

de diversos estados brasileiros e alguns países também: 12 milhões de habitantes dispersos 

em uma área de 1.521 km2 46. O aparato estatal empregado na produção de serviços públicos 

é igualmente expressivo: 27 secretarias e 32 subprefeituras na administração direta, 21 

entidades na administração indireta, cerca de 131.50047 servidores ativos, somente na 

administração direta, e um orçamento de R$ 54,4 bilhões previsto para 201648. 

 

Como pode ser observado na Figura 2, a macroestrutura organizacional da PMSP fala por si 

sobre a dimensão do desafio de gestão e coordenação que ela própria representa. Há 

secretarias que são verdadeiras prefeituras em termos de estrutura organizacional, quadro 

funcional, quantidade de equipamentos públicos e orçamento. Podem ser citadas, a título de 

exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, que conta com 13 diretorias regionais, 3.532 

escolas, 63.662 servidores49 e R$ 11 bilhões de orçamento50, assim como a Secretaria 

Municipal de Saúde, que conta com 6 coordenadorias regionais, 1.027 unidades, 21.989 

servidores efetivos, além de outros 43.048 colaboradores atuando em organizações sociais 

parceiras51, e R$ 7,7 bilhões de orçamento52. 

                                                           
46 IBGE. Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030> Acesso em: 03 
set.2016 
47 SIGPEC - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências, SMG/PMSP, ago.2016. 
48 Lei nº 16.334, de 30/12/2015, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016. 
49 Portal da Secretaria Municipal de Educação da PMSP  
<http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000> 
Acesso em: 03 set.2016 
50 Lei nº 16.334, de 30/12/2015, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016. 
51 Relatório Mensal do Sistema de Informações de Recursos Humanos – SISRH, competência maio/2016 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/cgp/NIGEP/SISRH/Relatorios/2016/maio.p
df> Acesso em: 03 set.2016. 
52 Lei nº 16.334, de 30/12/2015, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016. 



 
 

 
Figura 2 - Organização Básica da PMSP 
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional – Secretaria Municipal de Gestão



 
 

É esperado de uma organização que apresenta números dessa magnitude, seja ela pública ou 

privada, que possua mecanismos maduros e consolidados de gestão, uso avançado de 

tecnologia da informação e capacidade institucional para lidar com o dinamismo e a 

imprevisibilidade inerentes ao serviço público municipal, características que, como dito 

anteriormente, foram potencializadas a partir da onda municipalista originária da CF-88 e 

que são o principal traço distintivo do modelo de federalismo brasileiro.  

 

A exemplo do que já foi afirmado em âmbito geral, o modo como se deu a sobreposição de 

modelos de gestão na PMSP fez com que a modernização administrativa não tenha ocorrido 

de maneira uniforme nos diversos órgãos do Executivo Municipal, influenciando por 

consequência a atuação dos diversos atores que compõem o sistema de controle do Poder 

Executivo municipal, o qual será caracterizado a seguir.   

 

 

5.2. O sistema de controle do Poder Executivo municipal 

  

A robusta máquina administrativa da PMSP está inserida em um sistema de controle que 

envolve os órgãos e entidades da administração direta e indireta e diversos atores externos, 

como pode ser observado na Figura 3.  

 

  
Figura 3 - Atores do Sistema de Controle do Poder Executivo Municipal 
Nota1 Somente as secretarias de Educação e de Finanças e Desenvolvimento Econômico implementaram Cocins até o momento. 
Nota2 Uso de recursos oriundos de convênios com entes de outras esferas pode ser auditado pelos respectivos tribunais de contas. 
Nota3 A justiça comum não é um genuíno ator do sistema de controle, mas o atendimento às determinações judiciais pode resultar 
em questionamentos de órgãos de controle para os gestores. 
Fonte: elaboração própria 



 
 
 

No âmbito interno, as secretarias, as subprefeituras, o gabinete do prefeito e os órgãos da 

administração indireta estão no foco de atuação de agentes internos e externos de controle.  

 

O principal agente interno de controle é a Controladoria Geral do Município (CGM), que 

congrega as funções de ouvidoria, corregedoria e auditoria e interage com a Procuradoria 

Geral do Município (PGM)53, quando da ocorrência de apontamentos que ensejem a 

aplicação de medidas disciplinares. A CGM também é interlocutora da PMSP junto ao 

Tribunal de Contas do Município (TCM), mas o tribunal tem autonomia para proceder a 

ações de fiscalização em quaisquer órgãos54 sem a necessidade de mediação da CGM. Os 

conselhos municipais, quando não possuem assento reservado à sociedade civil, também 

fazem o papel de agentes de controle interno da formulação e da execução das políticas 

públicas55. Cabe destacar que existe a intenção de construir uma rede de Coordenadorias de 

Controle Interno (Cocin) nas secretarias, orientadas pela CGM, mas é uma iniciativa 

considerada embrionária. Somente as secretarias de Educação e de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico implementaram Cocins até o momento. 

 

No que diz respeito aos agentes do controle externo, estes podem ser oriundos de diferentes 

poderes e esferas de governo. No âmbito municipal, ao lado do já citado Tribunal de Contas 

do Município, figuram a Câmara dos Vereadores, os conselhos municipais com assento 

reservado para a sociedade civil e órgãos da sociedade civil organizada. Na esfera estadual, 

o Ministério Público é o principal agente do controle externo. Também o Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo (TCE/SP) e o Tribunal de Contas de União (TCU) podem auditar 

convênios realizados com recursos de transferências intergovernamentais geridos pela 

prefeitura.  

 

Foi feita uma análise da legislação que criou e que orienta a atuação dos atores institucionais 

do sistema de controle da administração pública do município de São Paulo. De início, a Lei 

                                                           
53 A Procuradoria Geral do Município é órgão subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, mas, 
dada a especificidade de sua atuação, foi destacada como ator autônomo do sistema de controle. 
54 A própria CGM, enquanto órgão da administração direta, está sujeita à ação do TCM. 
55 Na PMSP há 92 conselhos de natureza variada, sendo 72 com participação e 18 sem participação da sociedade 
civil, e 2 sem composição definida. Fonte: Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional da 
Secretaria Municipal de Gestão. 



 
 
Orgânica do Município56 (LOM) estabelece em seu artigo 2º os princípios e diretrizes que 

deverão ser observados na organização do Município, de onde pode-se depreender a 

preocupação do legislador com temas afeitos à matéria do controle. 

 
III – a transparência e o controle popular na ação do governo; 
.............. 
VII – a articulação e cooperação com os demais entes federados; 
.............. 
XII – a moralidade administrativa57; e 
XIII - a idoneidade dos agentes e dos servidores públicos57. 
 
 

Em termos de configuração do sistema de controle, a LOM está alinhada à CF, visto que seu 

art. 47 reproduz o texto do art. 70 da Carta Magna, no sentido de atribuir ao Poder Legislativo 

o exercício do controle externo sobre a administração direta e indireta, bem como a cada 

Poder o exercício do controle interno. Merece menção o fato que, ao reproduzir o texto 

constitucional, o dispositivo incorpora a dimensão da fiscalização operacional, ainda que a 

matéria esteja inserida em uma seção voltada apenas às dimensões contábil, financeira e 

orçamentária58. Na mesma linha, ao definir o Tribunal de Contas como órgão auxiliar do 

legislativo no exercício do controle externo, seu artigo 48 se baseia fortemente no artigo 71 

da CF, o que também acontece no artigo 53 que, ao definir as finalidades do sistema 

integrado de controle interno de cada poder, praticamente reproduz o artigo 74 da CF. 

 

Entendemos que os principais atores do controle no município de São Paulo são, no âmbito 

do controle interno, a Controladoria Geral do Município, criada em 201359, e, no âmbito do 

controle externo, o Tribunal de Contas do Município, criado em 196860, cabendo um adendo 

a respeito do controle interno. Ainda que a criação da CGM seja um importante marco e um 

                                                           
56 Lei nº 0, de 04/05/1990. 
57 Incluído pela Emenda nº 35, 15/03/2012. 
58 Seção VII – Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
Art. 47 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§ 1º Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais o Município responda, 
ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. (grifo nosso) 
59 Lei nº 15.764, de 27/05/2013, cuja estrutura foi alterada pelos Decretos nº 55.918, de 05/02/2015, 56.700, 
09/12/2015, 57.137, de 18/07/2016, e pelas Portarias nº 42/CGM, 10/09/2015, e 84/CGM, de 02/09/2016. 
60 Lei nº 7.213, de 20/11/1968. 



 
 
ponto de inflexão na trajetória do controle interno na PMSP, entendemos importante registrar 

que o exercício de algum tipo de controle interno já tinha lugar na PMSP desde 1977, a partir 

da criação da Inspetoria Geral de Finanças (IGF), órgão subordinado à Secretaria de 

Finanças61. No sentido de evidenciar a trajetória evolutiva do controle interno na PMSP, 

cabe destacar que, quando da criação da CGM, a Auditoria Geral (AUDIG), também 

vinculada à Secretaria de Finanças, possuía atribuições abrangentes que envolviam aspectos 

contábeis (incluída a dimensão patrimonial), operacionais e de sistemas, conforme o que 

estabelece o Decreto nº 47.549, de 04/08/2006, em seu artigo 16. 

 
VI - examinar e analisar, quanto aos aspectos contábeis, operacionais e de 
sistemas e com base em normas e procedimentos de auditoria: 
a) a execução dos projetos e atividades desenvolvidas pela Administração 
Direta e Indireta do Município de São Paulo e do terceiro setor; 
b) a realização da despesa, verificando sua compatibilidade com as 
necessidades dos projetos ou atividades devidamente autorizados; 
c) o comportamento da receita, verificando se corresponde ao que 
efetivamente deveria ser arrecadado e se está convenientemente 
contabilizada; 
d) os bens numerários, verificando se a sua existência corresponde ao 
registrado; 
e) os registros dos materiais permanentes e de consumo; 
f) os controles, registros, demonstrações, apurações e relatórios contábeis 
e extracontábeis, verificando os resultados relativos à gestão econômico-
financeira e à administração de material de consumo, patrimonial, de 
serviços e de gestão de pessoas. 
 

 

Ao analisarmos a legislação que embasa as atividades do TCM, podemos observar que a 

prática do controle interno anterior à criação da CGM apresentava considerável 

espelhamento com o objeto da ação do controle externo. Conforme estabelece o artigo 34 do 

Regimento Interno do Tribunal 

 
Art. 34 - Os serviços auxiliares relativos à fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Município, bem como os de 
administração interna do Tribunal, serão supervisionados e coordenados 
pela Secretaria Geral e distribuídos entre a Subsecretaria Administrativa e 
a Subsecretaria de Fiscalização e Controle, na forma deste Capítulo. 
 
 

                                                           
61 A IGF foi criada pelo Decreto nº 14.663, de 19/08/1977, com a competência de “inspecionar os serviços 
fazendários, em todos os seus aspectos, zelando pela sua correta execução”. Em 1988, a Lei nº 10.568, de 
04/06/1988, disciplinou o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e criou, também em 
Finanças, o Departamento da Auditoria (AUD), que, em 2006, o Decreto nº 47.549, de 04/08/2006, transformou 
na Auditoria Geral (AUDIG). A AUDIG operou em Finanças até a criação da CGM, quando seu corpo técnico 
foi absorvido pela atual Coordenadoria de Auditoria Interna. 



 
 
No que diz respeito ao tipo de auditoria realizada, foi permitido acesso aos relatórios de 

atividades referentes aos exercícios 1998, 2003 e 2010, nos quais predominam as análises 

de demonstrações contábeis e financeiras, patrimônio, processos licitatórios, contratos e 

prestações de contas. Em 1998, das 390 auditorias reportadas, apenas 4 tinham foco 

operacional. Em 2003, o perfil se altera consideravelmente, pois, das 48 auditorias e 

monitoramentos reportados, 14 tinham foco operacional. Por outro lado, em 2010, das 23 

auditorias e monitoramentos reportados, nenhum tinha foco operacional.  

 

A CGM por sua vez, tendo sido criada ao molde da CGU, apresenta uma amplitude de 

competências bastante ampliada em relação à AUDIG. Nos termos do artigo 119, da Lei nº 

15.764/2013: 

 
Art. 119. Compete à Controladoria Geral do Município assistir, direta e 
imediatamente, o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos 
assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam 
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria 
pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades 
de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da 
moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, no 
âmbito da Administração Municipal. 
 
 

A magnitude das competências formais da CGM demonstra o desafiante caminho que ainda 

há por ser percorrido, pois é um órgão muito jovem, com uma missão complexa e ambiciosa, 

cuja identidade ainda está em processo de consolidação. Segundo o “Balanço do Primeiro 

Ano de Atuação”, publicado no portal do órgão62, das 103 auditorias realizadas, 56 foram 

em contratos de locação de imóveis, 24 foram contábeis e 23 oriundas de denúncias de 

irregularidades. Por outro lado, dos 41 relatórios de auditoria interna, referentes aos 

exercícios 2013 a 2016, que estão publicados na íntegra no portal63, apenas 4 tratam de 

auditorias de foco operacional64, sendo que três delas ocorreram no exercício de 2015.  

 

 

                                                           
62 Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/arquivos/CGM/relatoriocgm_
final-04-06-14.pdf> Acesso em: 06 jul.2016 
63 Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/relatorios/index.php?p=172575> 
Acesso em: 06 jul.2016 
64 Relatórios referentes às ordens de serviço nº 092/2013, 015/2015, 031/2015 e 038/2015. 



 
 
5.3. Diagnóstico Analítico 

 

O trabalho de campo, como já foi dito, envolveu análise de documentos e da legislação, bem 

como a realização de 22 entrevistas com servidores da alta administração, de nível gerencial 

e operacional de secretarias da PMSP, com altos dirigentes e agentes de controle interno da 

Controladoria Geral do Município, assim como com altos dirigentes e agentes de controle 

externo do Tribunal de Contas do Município, nos respectivos locais de trabalho. O roteiro 

utilizado na realização das entrevistas se encontra no Apêndice A.  

 

Parte preponderante do estudo embasou-se nas entrevistas semiestruturadas na medida em 

que a intenção era analisar como os gestores municipais percebem a relação com os órgãos 

de controle e quais são os potenciais elementos de tensão que derivam dessa interação.  O 

conteúdo obtido por meio das entrevistas foi riquíssimo, face a qualificação e a experiência 

dos entrevistados, que foram sempre solícitos. Após a sistematização das entrevistas, foi 

identificada uma significativa dispersão quanto às visões de controle e quanto à percepção 

da coexistência de diferentes modelos de gestão na Prefeitura. Essa multiplicidade de 

percepções foi considerada aspecto relevante do estudo, de onde emergiram reflexões 

relativas a modelos de gestão, a visões de controle e à relação controle-gestão propriamente 

dita, que serão abordadas a seguir. 

 

O trabalho de campo permitiu identificar nas falas dos entrevistados preocupações quanto à 

sobreposição de modelos de gestão não consolidados. É perceptível o contraste entre o uso 

de técnicas e ferramentas extremamente atualizadas em termos de concepção e tecnologia 

empregada, e a existência de rotinas totalmente manuais e/ou artesanais; há sistemas de 

informação antigos, com baixo grau de integração, ao lado de aplicativos sendo 

desenvolvidos para celulares e portais para construções colaborativas com a sociedade. Nas 

palavras do gestor municipal 4 “A PMSP implementa políticas inovadoras que propõem 

novas formas de ver as famílias e os laços sociais65, mas ainda não temos procedimentos 

básicos”. 

                                                           
65 Referência feita ao programa “De Braços Abertos”, uma ação coordenada de cinco secretarias municipais 
com foco no resgate social dos usuários de crack por meio de trabalho remunerado, alimentação e moradia 
digna, com orientação de intervenção não violenta. 



 
 
 

Diversos gestores entrevistados relataram a existência de metas voltadas à melhoria de 

gestão das unidades que comandam, mas, ao serem questionados, informaram que as 

mesmas não estavam retratadas no Programa de Metas 2013-201666. De fato, ao analisar o 

Programa de Metas, pode-se perceber que predominam, como é de se esperar, aquelas 

voltadas à ampliação da oferta e do acesso a serviços e equipamentos públicos. Contudo, 

nota-se uma ocorrência bastante reduzida de metas cuja natureza é essencialmente a melhoria 

da gestão, aproximadamente 7% do total de todo o programa67. Mesmo considerando-se que 

a pressão por aprimoramento de gestão é uma característica intrínseca a qualquer alteração 

de escala representada pelo aumento de cobertura e da variedade de serviços e equipamentos 

públicos, parece claro que a modernização administrativa integra agendas colaterais guiadas 

mais pela necessidade de viabilizar a implementação dos compromissos assumidos pelo 

governo do que pela visão de uma política de estado voltada à reforma gerencial. 

 

A gestora municipal 6 reconhece que “a atual gestão demonstra ter compromisso e estar 

empenhando esforços em automação e digitalização de processos de trabalho”, mas faz 

críticas quanto à forma de implementação:  

 
A tendência [na PMSP] não é começar pela base, é top-down, requerendo 
ajustar erros com ‘o carro andando’. [...] A concepção do SEI68, não levou 
em conta aspectos da operação processual e o piloto da implantação teve 
que ser reformulado. [...] Informatização geral e de forma integrada é a 
solução, e não ações pontuais, com implantação de ferramentas específicas. 
 
 

Como já foi abordado anteriormente, a complexidade da estrutura da PMSP exige um grande 

esforço de coordenação. Segundo a gestora municipal 7, existe uma falta de clareza na 

definição de papéis entre as secretarias finalísticas e aquelas com atuação transversal, 

gerando desvios de função e retrabalho.  

 
As secretarias-meio estão descoladas da realidade das secretarias-fim. As 
áreas-meio das secretarias-fim acabam sendo penalizadas porque têm que 
se especializar em assuntos de abrangência geral [...]. Os critérios para 
qualificar bens comuns a serem adquiridos de forma centralizada pela SMG 
não são claros. Quantas secretarias precisam utilizar um mesmo tipo de 

                                                           
66 <http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/> Acesso em: 08 ago.2016 
67 O Programa de Metas 2013-2016 possui 3 eixos temáticos, divididos em 20 objetivos compostos por 123 
metas ao todo. 
68 Sistema Eletrônico de Informações, instituído pelo Decreto nº 55.838, de 15/01/2015, nos termos do artigo 
49 da Lei nº 14.141, de 27/03/2006. 



 
 

serviço ou bem de consumo para que esse passe a ser considerado 
“comum”? 
 
 

Na opinião dessa mesma gestora, a sobreposição de modelos de gestão inconclusos e, 

sobretudo, o passivo dela originado, pode expor o gestor público a situações de insegurança 

institucional, especialmente na conjuntura atual, pois a “transparência [também] pode ser 

inconveniente. Existem processos [administrativos] antigos, com vícios e anomalias, que, ao 

serem digitalizados, podem colocar os [atuais] secretários das pastas em situações 

indesejadas”.  

 

Nesse sentido, podemos afirmar que as questões levantadas pelos entrevistados dialogam 

com os desafios referenciados no tópico 4.2.1, no sentido da coexistência de estruturas e 

práticas residuais de modelos de gestão defasados, fazendo com que a PMSP não opere 

segundo um modelo único e bem estabelecido de gestão, senão que convivem e tendem a se 

sobrepor distintas visões. Não surpreende, portanto, que o quadro de indefinição se repita 

acerca do modelo de controle, componente do ciclo de gestão que é. Não há consenso de 

interpretação sobre o conceito de controle nem tampouco sobre sua forma ideal. A diferentes 

abordagens gerenciais correspondem diferentes modelos de controle, que são essencialmente 

influenciados pela oposição entre uma visão restritiva ou colaborativa da função controle 

com relação à gestão pública. O enfoque restritivo, a nosso ver, destina-se a impedir que o 

indesejável aconteça, lógica que orienta o controle de conformidade, caraterizado pela 

verificação do cumprimento de regras preestabelecidas. Entendemos como colaborativo o 

controle que almeja garantir que o desejado se concretize, com a intenção de prevenir erros 

e de orientar os gestores visando alcançar melhores resultados. 

 

O trabalho de campo permitiu identificar que, na percepção dos atores entrevistados, o cerne 

da tensão entre as funções controle e gestão na PMSP relaciona-se mais ao embate entre 

visões distintas sobre o objeto de controle do que à categorização do ator controlado 

(político, dirigente ou burocrata) ou ainda do agente de controle (controle interno ou 

externo), conforme abordado no capítulo 3. As entrevistas dão conta de que na PMSP há três 

modalidades de atuação no exercício do controle, dentro da ótica do objeto controlado. Em 



 
 
ordem decrescente de intensidade, são elas: controle de conformidade69, controle de 

eficiência70 e controle de desempenho71, como será detalhado a seguir.  

 

5.3.1. Controle de conformidade ou ‘fazer dentro das regras’ 

 

Na visão da grande maioria dos entrevistados, esta é a principal modalidade de controle a 

que está sujeito o gestor municipal na PMSP. Historicamente, o controle da legalidade 

conformou-se como o primeiro nível do controle burocrático, na medida em que busca 

garantir que os atos de gestão pública sejam implementados no estrito cumprimento das 

regras. Dentre os entrevistados, não houve quem se opusesse a este objetivo primário. Porém, 

o que muitos questionam, é a predominância dessa prática sem o cotejamento com a 

finalidade das ações tomadas pelos gestores.     

 

Observa-se que no âmbito da PMSP reproduz-se o mesmo debate conceitual sobre o 

princípio da legalidade travado pela doutrina brasileira de direito administrativo. Ouvimos 

da gestora municipal 5, alinhada à opinião manifestada por alguns outros entrevistados, que 

“o princípio da legalidade na administração pública funciona de forma diferente do que para 

o particular. Só se pode realizar o que a lei permite”. Contudo, na avaliação de outros 

entrevistados, esta acepção do princípio de legalidade é restritiva demais e advém de uma 

leitura formalista que prejudica a implementação das políticas públicas. Segundo o auditor 

fiscal 1:  

Você precisa conhecer bem a legislação e tomar decisões, mas as pessoas 
querem seguir uma norma que seja um passo a passo para dizer que 
cumpriram a norma e não serem responsabilizadas. [...]. Se a legislação não 
é boa, deve ser alterada. 
 
 

Interessante observar que a crítica à uma interpretação excessivamente formalista do 

princípio de legalidade foi expressada não somente por gestores municipais, mas também 

                                                           
69 O controle de conformidade tem por objetivo exclusivo averiguar a adesão dos atos da administração à 
normativa vigente.  
70 O controle de eficiência se preocupa em preservar o erário, objetivando que as políticas públicas e demais 
atos da administração sejam conduzidos com o menor custo possível para o atingimento do objetivo esperado.    
71 O controle de desempenho avalia o resultado efetivo da ação da administração, em comparação com o 
objetivo esperado, para além dos componentes da legalidade e da eficiência. 



 
 
por agentes de controle. Em diversas entrevistas, estes últimos se manifestaram favoráveis a 

decisões administrativas inovadoras mas destacaram que os questionamentos apresentados 

derivam, muitas vezes, de justificativas deficientes, por parte dos gestores. Nesse sentido, o 

controle da legalidade adotaria contornos menos rígidos, orientado por uma avaliação de 

contexto. Nas palavras do agente de controle externo 1: “Temos um curso de práticas 

administrativas na Escola de Contas. Aqui somos técnicos falando com técnicos. O que 

orientamos é ‘ao assumir uma conduta diferente da conservadora, justifiquem a decisão’”. 

Na fala do alto dirigente de controle externo 1, o controle de conformidade às regras é 

insuficiente para o pleno exercício do controle externo da gestão pública:  

 
A visão de que tribunais de contas são órgãos técnicos é imprecisa. Eles 
são órgãos cujos julgamentos envolvem políticas públicas de estado e, para 
agir em relação a elas, é preciso também um critério político (não 
partidário). Têm que operar com a dimensão e os elementos da política. A 
maneira como os critérios constitucionais são aplicados é limitada e 
empobrecida quanto ao potencial do controle externo. 
 
 

Na ausência de uma interpretação comum do princípio de legalidade, o controle encontra-se 

necessariamente eivado de um alto grau de insegurança jurídica, situação da qual decorrem 

vários riscos. Para o alto escalão dos gestores municipais, um dos mais prementes é o 

desestímulo à inovação, conforme diagnosticado pelo TR: “Não existe margem para errar, 

mesmo tentando buscar novas formas de atuar”. Para este mesmo grupo de entrevistados, o 

controle de legalidade excessivamente formalista é contraproducente para a consecução das 

finalidades a que se propõe o poder público, posto que não há distinção entre a não 

conformidade por erro, sem má fé, ou por improbidade. 

 

Um perigo correlato apontado pelo alto escalão dos gestores municipais é que o excesso de 

formalismo tende a subverter a lógica que deve orientar as políticas públicas, priorizando a 

avaliação de riscos pelas assessorias jurídica e de comunicação em detrimento do 

atendimento às necessidades do cidadão. Na fala da alta dirigente da PMSP 3:  

 

É importante ter autonomia para apostar, tentar e ter a possibilidade de 
errar. Só se faz aquilo que a assessoria jurídica aprovou e as ações passam 
a ser governadas pelo parecer jurídico e por como vai ser lido pela 
assessoria de comunicação. Isso pode inibir a ação eminentemente política 
da gestão de políticas públicas.  



 
 

 

Na visão de alguns gestores, além de inibir a inovação, a preponderância do controle de 

legalidade formalista, embasado em um ritualismo excessivo, favorece o nivelamento por 

baixo das potencialidades dos gestores. Nas palavras do gestor municipal 4, “Existe um 

‘pacto da mediocridade’ porque a estrutura de incentivos é perversa. Quem faz coisas está 

sujeito a se dar mal e a ter mais trabalho. Quem não, se sai melhor”. Nesse ponto vale 

observar que, embora os mecanismos de controle possam exercer influência, a estruturação 

e o direcionamento de um sistema de incentivos compete, em primeiro lugar, aos órgãos 

responsáveis pela gestão no âmbito da PMSP.  

 

O agente de controle externo 1 reconhece que “a crítica feita aos tribunais procede 

parcialmente pela própria maneira que os tribunais foram estruturados e enclausurados” e 

acrescenta “nós não temos como fugir dessa questão da legalidade, mas, de maneira geral, 

os tribunais de contas têm tido uma preocupação maior com o destino dado aos recursos 

públicos e não apenas à conformidade”. 

 

Se o objetivo do controle de legalidade é verificar o respeito às regras, seu instrumento de 

atuação é a sanção individual do gestor responsável. Para alguns gestores, houve um certo 

desvirtuamento da missão precípua do controle, na medida em que o mero cumprimento da 

normativa vigente não é garantia de bons serviços prestados ao cidadão. De acordo com o 

alto dirigente da PMSP 1: 

Queremos controle, mas o gestor precisa estar confortável para inovar e não 
amedrontado. Muitas vezes, os gestores não respondem às solicitações, 
porque não querem se comprometer e correr o risco de responsabilização 
perante qualquer órgão de controle. 
 
 

Observamos, portanto, que não existe, necessariamente, um rechaço ao controle dos atos da 

administração por parte dos gestores municipais. O que as entrevistas mostram é que existe 

um anseio pela ressignificação do controle, um controle que contribua para o melhor 

desempenho na execução das políticas públicas. Nas palavras da gestora municipal 1:  

 
O controle deveria fomentar a inovação, de forma geral, na melhoria de 
serviços, e não acovardar os servidores. Até o momento o controle mais 
assustou do que contribuiu para a melhoria dos serviços.  



 
 

 
 

Para a maioria dos gestores entrevistados, o controle de conformidade pode ser útil ao 

desempenho da função gestora desde que ofereça segurança, ou seja, quando estabelece 

padrões objetivos de fiscalização. A previsibilidade das regras de aferição é um dos efeitos 

do controle que proporcionam a segurança necessária à tomada de decisão. O agente de 

controle externo 1 compartilha dessa opinião ao afirmar que:  

 

O Brasil é um país pouco fiscalizado e ao mesmo tempo há controles 
pulverizados que deixam os gestores inseguros. [...] É preciso disciplinar 
melhor a questão do controle para o gestor saber melhor o que se espera 
dele.  

 

Decorre que, no caso da PMSP, o sentimento de insegurança diante dos órgãos de controle 

manifestado por muitos gestores municipais apresenta um caráter ambivalente. O trabalho 

de campo demonstrou que a vulnerabilidade do gestor deriva não somente de um controle 

excessivo, mas também de um controle limitado, que não contribui para a consolidação de 

práticas administrativas e para a segurança jurídica, expondo o gestor ao risco da 

imprevisibilidade dos critérios de avaliação. De acordo com o gestor municipal 4 “faz falta 

uma dimensão de conformidade. Hoje não há padrão, não há procedimentos, não há fluxos, 

não há memória. Meu sonho é ter uma carta de serviços”. 

 

5.3.2. O controle de eficiência ou ‘fazer mais com menos, dentro das regras’ 

 

A segunda modalidade de controle observada na PMSP, apesar de já ser praticada pelas 

estruturas anteriores, ganhou fôlego particular com a criação da Controladoria Geral do 

Munícipio (CGM), em 2013. No âmbito externo, o Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo (TCM) já exercia a função de controle externo das contas anuais do executivo 

municipal desde 1968, da perspectiva financeira e orçamentária. Contudo, a inclusão do 

princípio da eficiência dos atos é posterior72.  

 

                                                           
72 Não há menção na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Munícipio de São Paulo. O critério de 
economicidade encontra-se somente no Regimento Interno do TCM, conforme versão revisada em setembro 
de 2015. 



 
 
Os entrevistados atribuem ao modelo de gestão de transparência e dados abertos, 

preconizado pelo Prefeito Fernando Haddad, a maior preocupação com a otimização do uso 

dos recursos públicos do município de São Paulo. Não à toa, ao elencar as atribuições de sua 

competência, a lei de criação da CGM coloca a defesa do patrimônio em primeiro lugar73. 

Na opinião dos servidores da CGM entrevistados, o desperdício de recursos é uma grande 

preocupação.  

 

Vale salientar que, na visão de muitos entrevistados, a defesa do patrimônio, objeto do 

controle da eficiência da gestão pública, está intimamente ligada ao combate à corrupção. 

Em sua essência, o combate à corrupção e todas as formas de abuso estão mais vinculados 

ao propósito do controle de conformidade às normas e procedimentos (legalidade). Não 

obstante, na medida em que as ações de combate à corrupção resultam no estancamento de 

desvio de recursos públicos e na recuperação de ativos, muitos associam o combate à 

corrupção a uma dimensão da eficiência. As entrevistas apontaram que a visibilidade 

alcançada por este tipo de atuação teve por efeito absorver boa parte da força de trabalho da 

CGM nos primeiros anos desde a criação do órgão.   

 

Para a totalidade dos entrevistados, a institucionalização da CGM foi uma decisão acertada 

do Prefeito que, em pouco tempo de funcionamento, já demonstrou bons resultados na 

perspectiva da economia de recursos. De acordo com a agente de controle interno 1 “a CGM 

chega na Prefeitura com a missão de implantar controles básicos que não existiam, como 

monitoramento dos pregões e patrimônio dos funcionários”. O agente de controle interno 2 

enfatiza que “a prefeitura não tinha instrumentos de controle, há muito que ser estruturado”.  

 

Assim, para vários servidores da CGM, as deficiências institucionais da Prefeitura explicam 

a pujança do combate à corrupção na atuação do órgão, sobrepondo-se às demais atribuições 

como prevenção e fortalecimento da gestão mediante a melhoria de processos. A agente de 

controle interno 1 justifica: “Spinelli74 foi chamado de Xerife. Era secretário de prevenção 

                                                           
73 Artigo nº 119 da Lei nº 15.764, de 27/05/2013. 
74 Mario Vinícius Spinelli foi o primeiro Controlador-Geral do Município, exercendo o cargo entre 2013 e 
2014.  



 
 
da corrupção na CGU, mas teve que focar em repressão porque não tinha o básico na 

prefeitura”.  

 

Em termos gerais, é interessante observar que o fortalecimento do controle interno no âmbito 

da Prefeitura não é visto como um fator de tensão na relação entre controle e gestão, pelo 

contrário. Para a grande maioria dos gestores entrevistados, a CGM é um órgão ainda muito 

recente e boa parte deles não teve, até o momento, interlocução direta com o órgão. 

Entretanto, a maioria dos entrevistados espera que o órgão reforce sua atuação de apoio à 

gestão. Ao longo da pesquisa de campo, confirmou-se que os gestores municipais aderiram 

à visão moderna de controle como elemento pertencente ao ciclo das políticas públicas, e 

que, portanto, ultrapassa os contornos de averiguação de conformidade ex post e de alocação 

eficiente de recursos. Constatou-se, por parte dos gestores entrevistados, a expectativa 

latente de que o controle interno contribua para a melhoria da gestão ao incorporar a 

dimensão de desempenho, de acordo com a visão expressa pela estudiosa da evolução do 

controle interno brasileiro, Cecília Olivieri (vide capítulo anterior). 

 

Do ponto de vista do ideal a ser perseguido, a expectativa dos gestores vai ao encontro da 

perspectiva de vários servidores da CGM entrevistados. De acordo com a agente de controle 

interno 1, “a CGM deve ajudar a encontrar o caminho”. Corroborando a visão da colega, o 

agente de controle interno 2 declarou que: 

 
O foco principal [da CGM] é a melhoria do desempenho das políticas 
públicas. Se no caminho nos depararmos com desvios e desperdícios 
teremos que atuar. Por exemplo, [o foco é] a avaliação do cumprimento dos 
contratos firmados, bem como a adequação dos objetos contratuais às 
políticas públicas. 
 
 

 

5.3.3. O controle de desempenho ou ‘fazer mais e melhor, com menos, dentro das regras’ 

 

No campo teórico, vimos que a moderna concepção de controle, na esteira do modelo 

gerencial da administração pública, atribui ao conceito funções complementares, que têm 

vocação para integrar um conjunto de mecanismos coerente e útil à consecução do melhor 

desempenho das políticas públicas. O controle caminha, portanto, para conformar um 



 
 
processo multidimensional, que atenda ao triplo objetivo de zelar pelo cumprimento das 

regras, promover eficiência e induzir à otimização dos resultados dos atos da administração 

pública.   

 

No plano empírico, observamos que a tendência de modernização do conceito de controle se 

confirma na percepção de vários entrevistados, sejam eles gestores municipais ou agentes de 

controle da burocracia. Afirma o agente de controle interno 2 que “a CGM atua desde a 

formulação até a implementação das políticas e, por isso, é um órgão que tem condições de 

contribuir para a inovação e inclusive deveria ser ouvido sobre isso”. Para ele, “não adianta 

a auditoria apontar problemas e propor soluções que deixem a burocracia mais travada, o 

objetivo é a melhoria da gestão”. O alto dirigente de controle externo 1 afirma que “os 

tribunais de contas, nos últimos 15, 10 anos, foram se conscientizando que o controle de 

formalidade era insuficiente. O instrumento é a auditoria operacional. Há todo um 

movimento de construção de indicadores, métodos para verificar o resultado das políticas 

públicas”, mas reconhece que “a auditoria operacional está crescendo, mas ainda não é a 

atividade principal de auditoria”. De fato, nos Relatórios Anuais de Fiscalização (RAF) dos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015 emitidos pelo TCM75 a estrutura de tópicos é 

extensa e detalhada, no entanto, há baixa ocorrência de análises operacionais, ao contrário 

do que ocorre com as fiscalizações de cunho orçamentário, financeiro e patrimonial. Em 

média, no corpo dos RAF há entre uma e três ocorrências de análises operacionais. No RAF 

de 201476, por exemplo, há apenas duas referências a resultados de auditorias operacionais 

e no RAF de 201577 isso ocorre uma única vez. 

 

A principal ferramenta dos controles de legalidade e de eficiência é a sanção ex post em caso 

de descumprimento (do arcabouço normativo ou da programação orçamentária). Já a lógica 

que orienta o controle de desempenho favorece a adoção de instrumentos de ação preventiva, 

que permitam a eventual correção de rota para o alcance de resultados mais efetivos. Para a 

agente de controle interno 1, é significativa a contribuição deste tipo de controle para a 

                                                           
75 Disponíveis em <http://www.tcm.sp.gov.br/relatorios/AnualFiscalizacao/anualfiscalizacao.html> Acesso 
em: 08 out. 2016 
76 TCM-SP RAF 2014, itens 9.2.1. f.1) – Ensino Fundamental e 10.2.1 C.1 – Atenção Básica 
77 TCM-SP RAF 2015 item 9.3.1 - Equipamentos 



 
 
melhoria dos serviços públicos. Para ela, a abordagem preventiva do controle interno tem 

gerado melhores frutos do que as recomendações de auditoria, apresentadas a posteriori: 

 
A coordenadoria iniciou um trabalho de análise qualitativa dos 
atendimentos [a pedidos de informação], com visitas técnicas às 
secretarias. O contato mais próximo com os órgãos tem dado resultados 
concretos na melhoria da qualidade do atendimento. Foco na atuação 
preventiva, evitando a aplicação de sanções. As visitas têm dado mais 
resultado do que ofícios e manuais. 
 

 

O agente de controle externo 1 entende da mesma forma: 

 
Minha visão de fiscalização não é a de impedir a contratação, é estabelecer 
uma melhor relação entre governo e contratado, com benefícios para a 
sociedade. O controle a posteriori é insuficiente e ineficaz, restando no 
máximo esperar que a justiça obrigue a devolução de recurso e a sociedade 
já foi prejudicada. [...] A gente entende cada vez mais que o controle 
concomitante é mais efetivo. 

 

Apesar de tender a ser mais promissora, a postura colaborativa do controle ainda encontra 

resistências e desconfianças por parte de alguns gestores da PMSP. Nas palavras da agente 

de controle interno 1, existe um esforço para transpor o viés acusatório atrelado à concepção 

mais tradicional de controle:  

 
É um esforço constante [...] desconstruir a imagem de fiscalização e 
punição associada à CGM e refazer a relação de prevenção e suporte à 
gestão: A CGM precisa descontruir o temor. A CGM está aqui para ajudar, 
para oferecer apoio. 
 
 

 

5.3.4. Interação entre gestão e controle  

 

As entrevistas mostraram que a interação entre órgãos de controle e as unidades gestoras das 

políticas públicas pode se dar de formas distintas na PMSP, ora mais harmoniosas, ora mais 

tensas. Abordaremos aqui casos citados que exemplificam ambas as situações. 

 

 

5.3.4.1. Interação positiva  



 
 

 

5.3.4.1.1. Licitação da Nova Central 156 

 

O processo licitatório da nova Central 156 de atendimento foi um exemplo citado em 

entrevistas realizadas tanto na PMSP quanto no TCM. É considerada uma experiência que 

mobilizou gestores da SMG/PMSP e agentes de controle interno e externo na consecução de 

um objetivo comum, qual seja, a realização de um processo de contratação em conformidade 

legal e normativa, com termos que favorecessem a prestação de um serviço de boa qualidade 

e em condições de gerenciamento que preservassem o erário. As características da 

contratação eram particulares, e por isso inovadoras, pois envolviam a prestação de 

diferentes tipos de serviços (gestão de callcenter; melhoria de processos de trabalho e 

desenvolvimento e implantação de sistemas) não comumente contratados em conjunto por 

meio da modalidade pregão. A construção do edital requereu a realização de debates técnicos 

em várias instâncias. Foi um processo com diversas discussões internas, consultas públicas 

e instâncias recursivas, de onde emergiram divergências e argumentações técnicas de todas 

as partes (SMG, CGM e TCM), a fim de aprimorar o edital de licitação no que dizia respeito 

ao processo licitatório em si, mas também quanto aos cuidados para prevenir riscos ao 

gerenciamento da execução do objeto contratual. Ainda que tenha sido um processo que se 

tornou mais demorado que o desejado pela SMG/PMSP, a experiência foi considerada bem-

sucedida por todos que a citaram, permitindo inclusive aos gestores da PMSP melhor 

compreensão da metodologia e da lógica de análise dos técnicos do TCM. Não obstante ter 

sido bem-sucedida, resta saber se a experiência colaborativa deixará como legado 

mecanismos aperfeiçoados de diálogo entre órgãos de gestão e de controle que facilitem a 

elaboração de futuros editais de licitações complexas.  

 

5.3.4.1.2. Criação do Núcleo de Controle de Qualidade - NUCOQ/SMF  

 

Outra experiência positiva resultante da interação entre controle e gestão foi a criação do 

Núcleo de Controle de Qualidade78, uma unidade da Secretaria Municipal de Finanças e 

                                                           
78 Decreto nº 57.229, de 18/08/2016. <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57229-de-18-de-
agosto-de-2016/> Acesso em: 13 set.2016 



 
 
Desenvolvimento Econômico (SMF), voltada à melhoria dos processos de trabalho 

referentes às operações fiscais. O embrião deste núcleo nasceu da interação colaborativa da 

SMF com a CGM.  Como resultado de uma auditoria interna, foi instituído pela Portaria 

Intersecretarial nº 1/2013 um Grupo de Trabalho formado por auditores fiscais destinado a 

auditar, revisar e efetuar lançamentos do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), 

ação que identificou irregularidades e ilegalidades que ficariam conhecidas como a “Máfia 

dos Fiscais do ISS”. Após o Grupo de Trabalho ter concluído sua missão e ser 

desmobilizado, a experiência suscitou por parte da SMF a criação do Núcleo de Controle de 

Qualidade (NUCOQ), com o objetivo de aprimorar as operações fiscais e prevenir a 

ocorrência de anomalias como aquelas identificadas pela auditoria da CGM. Este pode ser 

considerado um caso concreto de impacto positivo da ação de controle para a prática da 

gestão, pois resultou não só na revisão de procedimentos como também na reestruturação 

organizacional da SMF. 

 

 

5.3.4.1.3. Sistema Átomo-Radar e Sistema Diálogo 

 

O TCM dispõe atualmente de diversos sistemas de informações para dar suporte às ações de 

fiscalização. Dentre eles, dois sistemas, em particular, estão inseridos em distintos, mas 

igualmente relevantes, contextos de cooperação. 

 

O Átomo-Radar é um sistema que integra dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(JUCESP), da Imprensa Oficial, do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) e do Sistema 

Municipal de Processos (SIMPROC), ambos da PMSP. Essa ferramenta, que começou a ser 

projetada em 2006, permite o acompanhamento da execução de todas as contratações 

realizadas pela PMSP, além de oferecer dados sobre o processo licitatório, cadastro das 

empresas, histórico de penalizações, composição societária, dentre outros. As opções de 

cruzamento de informações são inúmeras e proporcionam um acompanhamento quase em 

tempo real da execução dos contratos. Atualmente, está sendo preparada a integração com 

uma outra base de dados da PMSP, a do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

 



 
 
Essa realização do TCM tem rendido convites para apresentações a outros tribunais e 

também em eventos, como foi o caso do Congresso de Informática e Inovação na Gestão 

Pública – CONIP, realizado em junho de 2016. 

 

O sistema Diálogo, por sua vez, teve as suas primeiras tratativas realizadas no final de 2011 

com a Auditoria Geral (AUDIG) da Secretaria de Finanças, órgão que cumpria as funções 

de controle interno antes da criação da CGM. O Diálogo, que entrou em operação em 2015, 

permite que o Tribunal encaminhe aos órgãos da Prefeitura, via web, as determinações 

oriundas do parecer de contas, dos relatórios de auditorias e demais documentos. A 

plataforma também permite que o auditado informe as medidas adotadas para cumprir as 

determinações. O gerenciamento do sistema é feito de forma conjunta pelo TCM e a CGM. 

O coordenador responsável enalteceu a parceria: 

 
A CGM fez um excelente trabalho no ano passado. Se nós tivéssemos feito 
a mesma coisa, sem a Controladoria, não teríamos atingido o mesmo 
resultado em termos de cumprimento das determinações e adesão ao 
sistema. 100% das determinações tiveram alguma manifestação dos órgãos 
auditados [...]. Pessoalmente, sou entusiasta da criação da CGM. Em 
momento algum a CGM se furtou a colaborar de fato com o TCM. Sem 
medo de ser injusto, sem a CGM nós não teríamos atingido certos 
resultados. 
 
 

A implementação do Diálogo se insere no contexto de atuação do controle externo em 

contribuição para o fortalecimento do controle interno, o que configura uma mudança 

significativa de paradigma para o Tribunal. Foi necessário inclusive que se construísse um 

arcabouço normativo para viabilizar a parceria. A proposta é dar ritmo e resolução ao 

processo, pois mesmo tendo havido 100% de adesão e manifestação por parte dos auditados, 

segundo o coordenador: 

 
Existe um baixo índice de cumprimento das determinações. O que a gente 
não quer é que as determinações fiquem anos a fio sem cumprimento. Se 
não dá pra cumprir, vamos sentar e conversar. 

 

 

5.3.4.2. Pontos de tensão  

 

5.3.4.2.1. Identidade da CGM em processo de consolidação 



 
 
 

A criação de um órgão centralizado e autônomo de controle interno no âmbito da Prefeitura 

de São Paulo data somente de 2013, como já foi dito anteriormente. Talvez por isso, na 

percepção da maioria dos entrevistados, dentro e fora da CGM, o órgão ainda esteja se 

consolidando. Não obstante, chama a atenção que vários entrevistados tenham expressado 

certa preocupação a respeito do futuro da Controladoria. Justamente por ainda não ter uma 

atuação institucional robusta e reconhecida, alguns entrevistados ressaltaram que o órgão 

está particularmente exposto à influência das figuras de liderança: Prefeito e Controlador-

Geral do Município. 

 

Por um lado, vários entrevistados, incluindo tanto gestores como servidores da CGM, 

identificaram a liderança do atual Prefeito como elemento decisivo para a estruturação e a 

autonomia de um órgão de controle interno na cidade, do que depreendemos certo receio de 

que uma eventual alternância na gestão da Prefeitura possa trazer mudanças. Conforme 

aponta o gestor municipal 3, “o Prefeito fez questão de instalar a CGM no edifício sede da 

Prefeitura, o que já passa a mensagem da centralidade do órgão”. Por outro, alguns 

entrevistados salientaram que a figura do Controlador-Geral do Município mudou três vezes 

em três anos, oscilando de um perfil mais voltado à lógica de prevenção para perfis com 

mais experiência em auditoria tradicional79. A opinião da gestora municipal 5 de que “ainda 

falta à CGM uma orientação institucional clara” foi espontaneamente corroborada por vários 

outros gestores. Em alinhamento com essa percepção, vale acrescentar que, desde a sua 

criação, a CGM já sofreu cinco alterações de dimensões variadas em sua estrutura 

organizacional80.  

 

Relacionada ao processo de consolidação da missão institucional da Controladoria, o 

trabalho de campo evidenciou certa dispersão entre a compreensão da função precípua do 

órgão e sua atuação. Para alguns servidores da CGM entrevistados, o controle interno 

                                                           
79 Mario Vinícius Spinelli, primeiro Controlador-Geral do Município, entre 2013 e 2014, era coordenador de 
prevenção à corrupção na CGU. Roberto Porto, segundo Controlador-Geral do Município, entre 2015 e março 
de 2016, é promotor de justiça. Por fim, Gustavo Gallardo, no cargo de Controlador-Geral do Município desde 
março de 2016, é cedido da Coordenação de Auditoria Interna da CGU.  
80 Lei nº 15.764, de 27/05/2013; Decreto nº 55.918, de 05/02/2015; Decreto nº 56.700, de 09/12/2015; Decreto 
nº 57.137, de 18/07/2016; e Portaria CGM nº 84, de 02/09/2016. 



 
 
cumpre, prioritariamente, uma finalidade de assessoramento do gestor municipal. Na 

perspectiva da agente de controle interno 1 “muitos gestores não entendem que a CGM 

apresenta propostas, não obrigações, cujo objetivo é melhorar os processos e não dizer o que 

eles devem fazer”. No entanto, outros agentes de controle interno dão maior ênfase ao 

enfoque correcional do controle implementado pela CGM. Para o alto dirigente de controle 

interno 1, na prática, a atuação da CGM tem se concentrado na condução de auditorias 

tradicionais: “As auditorias são mais de conformidade e combate à corrupção. Não há 

auditoria de programas”.  

 

Vários gestores manifestaram o receio de que a Controladoria se afastasse de sua função de 

assessoramento da gestão. Nas palavras da gestora municipal 5:  

 
É preciso primeiro definir qual é o papel do órgão, há uma crise de 
personalidade na CGM. Mão do gestor ou apuração pura e simples? Mas, 
cuidado: a CGM não pode se tornar um MP [Ministério Público] no 
município! Apontar o dedo sem ajudar! É preciso um direcionamento para 
não incorrer nesse risco. 
 
 

Alguns agentes de controle interno entrevistados manifestaram opinião semelhante, 

demonstrando priorizar o componente de assessoramento técnico da atuação da CGM. Na 

visão do alto dirigente de controle interno 3: “A pior coisa para a gestão é que a Controladoria 

se limite ao combate à corrupção, gera uma perda de eficiência para todos”.  

 

Foi mencionado com preocupação o risco de que as funções de auditoria interna e combate 

à corrupção viessem a concentrar a totalidade da força de trabalho da CGM, em detrimento 

da área de prevenção. A distribuição da primeira turma de Auditores Municipais de Controle 

Interno (AMCI) nomeados corrobora esta visão, conforme destaca a agente de controle 

interno 1:  

 
Da primeira leva de auditores nomeados (35) nenhum vai para a 
Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI). É parte de uma escolha 
de não priorizar a prevenção (na CGU81 houve seleção para a área de 
prevenção). Não houve preocupação no concurso no que diz respeito ao 
perfil de prevenção, ainda que o curso de formação contemplasse 

                                                           
81 Vale lembrar que a Controladoria Geral da União (CGU) foi o modelo de inspiração para a criação da 
Controladoria-Geral do Município de São Paulo.  



 
 

prevenção. Houve seleção específica somente para as áreas de 
infraestrutura e corregedoria. Foi dada prioridade à auditoria. Preocupa 
porque a COPI é composta inteiramente por comissionados82. Isso revela a 
fragilidade institucional dessa área. 
 
 

A priorização do viés corretivo também se nota na análise das ferramentas de trabalho de 

auditoria interna. A CGM disponibiliza online o Manual Operacional de Auditoria83, com o 

intuito de dar transparência e previsibilidade aos critérios, processos e ferramentas que 

norteiam o trabalho de auditoria de controle interno. Observa-se que os modelos de 

apresentação de proposta e de relatório de auditoria preveem um campo para informação do 

valor de economia (ou recuperação) de recursos públicos esperado84. Conforme sintetiza o 

alto dirigente de controle interno 2 “a orientação é para melhorar a gestão e isso se transforma 

em números, em economia aos cofres públicos”. 

 

Muitos entrevistados atribuem a predominância do combate à corrupção como foco do 

controle interno à conjuntura política dos últimos anos. Um ano após sua criação, a CGM 

foi louvada pela imprensa nacional85 por sua contribuição decisiva para o desmantelamento 

da chamada ‘Máfia dos Fiscais do ISS’, que estancou uma brecha de desvio de vultosos 

recursos municipais. Na avaliação da maioria dos gestores entrevistados, o combate à 

corrupção é importante e contribui para o fortalecimento da gestão pública, o que se pondera, 

no entanto, é a priorização desta atribuição em detrimento das demais. Para o alto dirigente 

da PMSP 1: 

 
A preocupação com o combate à corrupção é correta. A possibilidade de se 
fazer fiscalização e controle tem ajudado a minimizar os efeitos 
catastróficos da corrupção no setor público. Mas um modelo no qual 

                                                           
82 A fragilidade institucional oriunda do exercício de funções de carreira por funcionários comissionados 
também foi destacada pelo agente de controle externo 2, nesse caso pela ótica da rotatividade de pessoal. Para 
ele “Subprefeituras são um problema, há uma rotatividade imensa no quadro de pessoal. Das pessoas que foram 
treinadas no [Sistema] Diálogo este ano, 50% já saíram”. 
83 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Manual(1).pdf. Acesso em: 06 
jul.2016. 
84 Ver modelo da proposta de auditoria no Anexo B 
85 A título ilustrativo, citamos dois parágrafos do editorial da Folha de São Paulo de 25 de agosto de 2014: “Os 
desdobramentos judiciais e o salto na arrecadação não deixam de ser um atestado ao trabalho até aqui 
desenvolvido pela CGM. Em termos contábeis, seu custo --R$ 3,1 milhões em 2013 e R$ 11,4 milhões em 
2014-- foi mais que coberto pelos recursos adicionais que entraram nos cofres do município”.  
“Se resulta em lucro, por assim dizer, o modelo bem que poderia ser copiado por outros municípios. Em muitos 
lugares a fiscalização administrativa fica a cargo apenas dos tribunais de contas, cuja eficiência é no mínimo 
duvidosa”. 
 



 
 

predomina o combate à corrupção também traz algo de predatório, pela 
forma de atuação dos órgãos de controle. 
 
 

O caráter predatório da preponderância do controle orientado a combater não só a corrupção, 

mas qualquer forma de desvio, restringe o potencial colaborativo da função controle para a 

melhoria da gestão e se traduz na desmedida vulnerabilidade do gestor responsável. 

Conforme opina a gestora municipal 7: “O gestor não tem o benefício da dúvida. A 

presunção é de culpa”.  

 

Interessante notar que não só os gestores municipais como também os agentes de controle 

externo entrevistados externaram a expectativa de consolidação do controle interno como 

instrumento de fortalecimento da gestão pública. Para o agente de controle externo 2 “À 

medida que o relacionamento com a CGM se consolidar é que as políticas públicas passarão 

a se beneficiar da atuação do controle externo”, pois, enquanto não ocorrem saltos 

qualitativos na prática do controle interno, o exercício do controle externo fica limitado a 

emitir os mesmos tipos de apontamentos e recomendações sem poder elevar seu patamar de 

atuação e realizar todo o seu potencial. O mesmo agente de controle externo 2 complementa 

“É muito chato pegar sempre o mesmo erro”. 

 

5.3.4.2.2. Gestão de pessoas 

 

O TR que motivou o presente estudo de caso já se mostrava alerta ao risco de tensão entre 

as novas carreiras de Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental (analista) e 

Auditor Municipal de Controle Interno (auditor), recentemente criadas na PMSP. A primeira 

turma de concursados aprovados foi nomeada em julho de 2016, de forma que, até o 

momento, a interação entre os dois perfis se restringiu ao curso de formação. A premissa da 

SMG, refletida nos termos do TR, é que:  

 
Não apenas controles precisam ser estabelecidos, mas os processos 
precisam ser redesenhados. Isto vai solicitar dos gestores curiosidade para 
entender como hoje é feito; atenção ao que algumas pessoas já sabem fazer 
muito bem (e discernimento para identificar quando este não é o caso); 
conhecimento da legislação aplicável ao caso; e criatividade para desenhar 
de uma forma mais ágil e moderna o procedimento em questão. Os 
auditores, por sua vez, devem buscar compreender a mudança sendo 



 
 

proposta, os objetivos a serem alcançados e tecer recomendações aderentes 
a isto. (Termo de Referência – Anexo A, p. 117) 
 
 

O desenvolvimento da parte empírica do estudo constatou que a grande maioria dos 

entrevistados, independentemente da posição de gestor ou de agente de controle, tem alta 

expectativa de que os novos analistas tragam um salto de qualidade decisivo para a gestão 

municipal.  Conforme sintetiza a gestora municipal 5: 

 
Temos muita expectativa sobre a nova carreira de analistas! Vão trazer a 
visão de ganho de eficiência em gestão e de avaliação das políticas 
públicas. Será um benefício para a profissionalização e para o desenho das 
políticas, que não pode ficar restrito aos setoriais.  
 
 

De forma explícita, espera-se que os analistas consolidem mecanismos de gestão, 

procedimentos e fluxos, e que, portanto, criem uma cultura burocrática no que ela tem de 

mais positivo. A expectativa geral que recai sobre os analistas guarda relação direta com o 

diagnóstico, também unívoco, acerca das deficiências institucionais que ainda persistem na 

PMSP.   

 

Não obstante, diversos entrevistados salientaram o componente ‘pessoal’ como fator 

determinante para a melhoria do desempenho da Prefeitura na entrega dos serviços públicos. 

Em particular, vários gestores entrevistados mitigaram a percepção de que seria a 

preponderância de um controle inibidor o maior obstáculo à inovação. Na visão da alta 

dirigente da PMSP 2:  

 
A inovação em serviços não sofre tanto com o medo dos órgãos de controle, 
sofre mais pela acomodação mesmo, ou porque “vai dar muito trabalho” ou 
pelo sentimento de que “mudanças nunca saem do papel”.  
 
 

A partir de sua experiência empírica, vários gestores destacaram o hiato geracional entre os 

funcionários da PMSP como fator de tensão para a capacidade de inovação na gestão. De 

acordo com a gestora municipal 1: 

 
O servidor também não inova pela falta de valorização. Funcionários novos 
entram com energia para apurar irregularidades, para fazer “o certo”. Isso 
acaba batendo na forma como os servidores mais antigos trabalham. Os 



 
 

servidores mais antigos acabam por se proteger pela omissão e pela 
acomodação. 
 
 

O trabalho de campo evidenciou que gestores e agentes de controle compartilham de uma 

avaliação muito próxima no que diz respeito ao componente de gestão de pessoas na PMSP. 

Há uma clara convergência de opiniões no que tange a cultura organizacional. A visão 

expressada pelo alto dirigente de controle interno 2 surgiu em diversas outras entrevistas: 

 
Existem ranços de funcionalismo: funcionários mais antigos têm mais 
resistência. Pessoal acostumado com outro sistema. A cultura do “sempre 
foi assim” é muito arraigada.  
 
 

Na opinião de diversos entrevistados, a baixa qualificação técnica e a baixa remuneração do 

quadro de servidores municipais (exceção feita às carreiras de auditor fiscal e procurador), 

somadas à ausência de um adequado sistema de incentivos, impõem um desafio interno 

importante para a melhoria da gestão municipal, que antecede, porém termina por 

influenciar, a relação com os órgãos de controle.  

Interessante observar que gestores e agentes de controle manifestaram, espontaneamente, 

posições muito próximas ao destacarem a necessidade de investir em pessoal na PMSP. Nas 

palavras do alto dirigente de controle interno 2: 

 
É preciso investir bastante na formação dos funcionários, foram muitos 
anos sem concurso para novos servidores. Tem muita gente com formação 
de nível médio. Essa situação impede a implantação de processos mais 
novos e mais modernos que apresentem melhores resultados. 
 
 

Similarmente, na opinião do alto dirigente da PMSP 1:  

 
Existe um “sucateamento das pessoas”, pela falta de desenvolvimento e 
perspectiva de crescimento, pela falta de exigência, pelo baixo estímulo ao 
bom desempenho, assim como pela ausência de ação pelo mau 
desempenho. Os agentes de controle têm se especializado e se qualificado 
mais do que os gestores dos órgãos fiscalizados. 
 
 

Resulta que, no plano empírico, os atores entrevistados convergem na avaliação de que a 

relação entre controle e gestão na PMSP é, em grande medida, influenciada por uma questão 

anterior, atinente à própria política de gestão administrativa da Prefeitura.   

 



 
 
Em que pese a SMG/PMSP idealizar um fim comum para a atuação dos analistas de políticas 

públicas e auditores municipais de controle interno enquanto “guardiões da concepção do 

controle como facilitador do aprimoramento de políticas”86, de acordo com a formulação do 

TR, na prática, até o momento são poucos os mecanismos estabelecidos para dar concretude 

a essa visão.  

 

Outro elemento da política de gestão de pessoas mencionado como potencial fator de tensão 

refere-se à remuneração. Por um lado, vários entrevistados apontaram a defasagem de 

qualificação e remuneração entre os ingressantes na nova carreira de auditor e muitos dos 

atuais gestores municipais. Esta falta de isonomia coloca os atores em um cenário de falta 

de equilíbrio nas relações, o que pode ser prejudicial à interação colaborativa entre agentes 

de controle e gestores. Na visão do alto dirigente da PMSP 1: 

 
No geral, o salário de ingresso dos auditores é muito elevado87. Analistas e 
auditores deveriam estar no mesmo patamar, e o patamar adequado seria o 
de analista. Não vejo como uma mensagem de que o controle é prioritário 
por causa da remuneração, mas o impacto orçamentário desequilibrou essa 
decisão.  

 

Por outro lado, existem fortes desníveis salariais no bojo do próprio corpo técnico de gestores 

municipais. O investimento recente no fortalecimento da capacidade gerencial da PMSP 

mediante a criação da carreira de analista de políticas públicas, apesar de muito bem-vindo 

pelo conjunto dos atores entrevistados, teve por efeito aprofundar a defasagem salarial na 

PMSP.  

 
 

A alta dirigente da PMSP 3 destaca que o desequilíbrio entre os agentes de controle e os 

gestores não se restringe à questão salarial, senão que envolve o próprio mandato do gestor 

público, muito mais amplo e flutuante do que o dos agentes de controle. 

 

                                                           
86 Termo de Referência – Anexo A, p. 118 
87 Segundo os respectivos editais dos concursos, a remuneração mensal, do Auditor Municipal de Controle 
Interno, padrão AMCI-1, para os ingressantes ao cargo é de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) e 
demais vantagens, e do Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, padrão APPGG-1, é de R$ 
9.000 (nove mil reais) e demais vantagens. Fonte: <http://www.vunesp.com.br/concursos.html > Acesso em: 
13 set.16 
  



 
 

A força de trabalho dos órgãos de controle interno e externo é mais bem 
remunerada e com uma rotina mais cadenciada. A carga de trabalho é bem 
distribuída, já que escolhem os critérios para definir onde atuar. Já o gestor 
público não, ele enfrenta atribuições inescapáveis, como gerir o passivo 
[das gestões passadas]. Os gestores não gozam da discricionariedade dos 
auditores para programar suas atividades. 
 
 
 

Conforme aponta a gestora municipal 7, o quadro de desigualdade de condições de trabalho 

coloca o gestor municipal “na defensiva frente aos órgãos de controle, que estão mais bem 

estruturados e empoderados”. 

 

O risco de tensão entre as duas novas carreiras já vinha mapeado na leitura de cenário da 

SMG, tanto que o TR sugere que auditores e analistas invistam no diálogo como ferramenta 

para mitigá-lo, em prol de construção de “estruturas voltadas ao fortalecimento do Estado88”. 

Contudo, na avaliação dos entrevistados89, afora a realização de algumas sessões conjuntas 

do curso de formação oferecido simultaneamente aos ingressantes das duas carreiras, não há 

previsão de mecanismos de interlocução que propiciem esse diálogo. Nas palavras do gestor 

municipal 4, que colaborou para a criação da carreira de APPGG:  

 
A SMG e a CGM nunca foram integradas para pensar as carreiras. A partir 
da formação conjunta, isso foi se dissociando. A CGM ainda pensa o 
controle de forma mais tradicional, não como apoio da gestão. 
 
 

A gestora municipal 7 observou que esse distanciamento é prejudicial à própria função 

orientadora do gestor público embutida no desempenho do controle interno: 

 
Eles [auditores] acham que o papel deles é apontar erros, depois que tudo 
já está feito. É preciso que eles entendam que eles são ‘Prefeitura’ e não o 
Ministério Público ou a Polícia Federal.  
 
 
 

5.3.4.2.3. Quando o controle é prejudicial ao desempenho da política 

pública 

 

                                                           
88 Termo de Referência – Anexo A, p. 118 
89 Alguns dos entrevistados foram aprovados em concurso para a carreira de analista e participaram do curso 
de formação que era requisito a todos os ingressantes, inclusive os auditores de controle interno. 



 
 
O TR proposto reconhece o papel do controle para mitigar os riscos inerentes ao exercício 

da gestão pública. O documento elenca algumas consequências danosas da ocorrência de 

riscos: “Podem desviar a entrega das políticas públicas de seu foco, desperdiçar recursos 

públicos, comprometer o tempo que poderia ser dedicado a outros programas de governo e 

corromper o tecido que interliga o Estado com a sociedade90”.  

 

Entretanto, para alguns gestores entrevistados, o exercício da função controle pode conduzir 

aos mesmos riscos. Diversos gestores apontaram que o volume de demandas advindas dos 

órgãos de controle externo (essencialmente do Ministério Público e da Câmara Municipal e, 

em menor medida, do Tribunal de Contas do Município) conduz as secretarias-fim, 

responsáveis pela execução de políticas setoriais específicas, a priorizarem o atendimento 

aos pedidos de informação e providências em detrimento do atendimento às necessidades 

dos cidadãos.  Na fala do gestor municipal 3:  

 
Não é possível seguir o planejamento, por melhor que ele tenha sido feito, 
a partir de um diagnóstico fático, de consulta a especialistas etc. No fim, é 
o vereador quem define o que é prioritário. [...] É frequente, no trato com 
outras secretarias, a informação de que atender a demandas do controle 
judicial e da Câmara é prioridade em relação à rotina das áreas.  
 
 

Outros depoimentos expuseram que o exercício de um controle excessivamente formal pode, 

muitas vezes, impactar negativamente a política pública cujo bom desempenho se pretendia 

garantir. Em particular, diversos entrevistados salientaram o efeito adverso da judicialização 

das políticas públicas. 

 

A crescente judicialização das políticas públicas não é um fenômeno observado 

exclusivamente no município de São Paulo. Ao contrário, trata-se de uma tendência global, 

que reforça a importância de relacionar a discussão sobre controle à temática das capacidades 

estatais. Vários gestores entrevistados afirmaram que o zelo dos órgãos de controle, em 

particular do Ministério Público (MP) e do Poder Judiciário, em garantir o estrito 

cumprimento das normas, sem avaliar as possibilidades e limitações do gestor da área, pode 

ser contraproducente ao resultado almejado. Conforme avalia a gestora municipal 7:  

                                                           
90 Termo de Referência – Anexo A, p. 116 



 
 

 
Os órgãos de controle parecem não saber que as mudanças que pedem são 
complicadas de fazer. Mandam fechar um centro de idosos sem se 
preocupar com o que fazer com aquelas pessoas, que ficarão desatendidas. 
O que fazer com elas? Não querem saber do trade-off que provocam. 
 
 

A pesquisa de campo revelou, assim, uma severa crítica à judicialização, tanto pela 

desconsideração das consequências impostas como pela carga de trabalho que tende a 

desviar o gestor de suas atribuições primárias. Na opinião do gestor municipal 4:  

 
A judicialização é pesada. Não tem compromisso com a avaliação de 
políticas públicas, mas o cumprimento é mandatório. Representa entre 25% 
a 30% do volume de trabalho da minha equipe.  
 
 

A gestora municipal 6 declarou que “a interferência é significativa por conta das decisões 

judiciais. Somente no 1° semestre de 2016 houve um gasto de aproximadamente R$ 4 

milhões no cumprimento de decisões judiciais”. 

 

Além de reprovar o descompromisso do Poder Judiciário com o resultado das políticas 

públicas (para além do caso específico que ensejou a impetração de ação judicial), alguns 

gestores entrevistados salientaram a discussão acerca da legitimidade do intervencionismo 

judicial91. Para esses gestores, a conjuntura político-social brasileira permitiu que o 

judiciário extrapolasse seu marco legal de intervenção, com o aval da sociedade. Na fala do 

alto gestor da PMSP 1: “Hoje o Judiciário está com muito poder, pois tem inserção na mídia 

e apoio da população”. 

  

                                                           
91 O cientista político Ran Hirschl cunhou o termo ‘juristocracia’ para caracterizar a progressiva transferência 
de poderes decisórios das instituições representativas ao Poder Judiciário. 



 
 
6 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir do diagnóstico realizado, pareceu-nos prioritário formular recomendações voltadas 

a favorecer o desenvolvimento da confiança entre os órgãos de controle e a PMSP para uma 

interação positiva visando alcançar um objetivo comum: o aprimoramento do atendimento 

das necessidades do cidadão paulistano. Para tal, buscamos experiências recentes e bem-

sucedidas de articulação entre as funções controle e gestão para extrair insumos que 

oferecessem possibilidades de otimização adaptadas ao contexto do município de São Paulo. 

No Apêndice B elencamos um benchmark com experiências desenvolvidas em âmbito 

municipal, estadual e federal em diferentes unidades da federação brasileira, que serviram 

de referência para a formulação das recomendações aqui apresentadas. 

 

No intuito de contribuir para o objetivo de aprimorar a relação de confiança e os mecanismos 

de interação positiva entre os órgãos de controle e a PMSP, buscamos formular 

recomendações compatíveis com os limites da governabilidade da SMG, a quem se destina 

o presente estudo. Dessa forma, nossa preocupação foi a de pensar recomendações factíveis, 

cuja implementação não demanda recursos humanos, financeiros ou tecnológicos adicionais 

visando favorecer a perenização das mesmas e promover mudanças incrementais na cultura 

organizacional dominante da PMSP. Nessa mesma linha, nos pareceu igualmente importante 

balancear as recomendações entre a introdução de propostas novas e o aprimoramento de 

inciativas existentes que apresentam um potencial latente em benefício de uma interação 

positiva entre órgãos de controle e de gestão.  

 

Pelas razões expostas, ditas recomendações se estruturam em torno de dois eixos de ação: 1) 

Integração, coordenação e cooperação e 2) Gestão de Pessoas. 

 

 

  



 
 
6.1. Integração, coordenação e cooperação 

 

6.1.1. Criação de Comunidades de Prática 

 

As comunidades de prática são ambientes em que participam pessoas envolvidas em 

atividades compartilhadas, cujo objetivo é oferecer oportunidades de aprendizagem 

organizacional e individual, orientadas por um senso de propósito comum. Por um lado, 

comunidades de prática proporcionam ambiente favorável para a introdução de adaptações 

incrementais em processos participativos, adequando-se à dinâmica própria da gestão 

pública. Por outro, comunidades de prática contribuem para o fortalecimento de uma visão 

comum, aproximando os diferentes atores mediante três grandes dimensões que caracterizam 

sua interação: engajamento mútuo, empreendimento conjunto e repertório compartilhado92. 

 

Parece-nos que a SMG/PMSP está em posição privilegiada para identificar, mobilizar e 

favorecer a participação de gestores municipais em comunidades de prática que contem com 

a presença de agentes de controle. Caberia à SMG/PMSP impulsionar a criação desses 

espaços institucionais e articular, junto à CGM, ao TCM e ao Ministério Público a 

participação ativa daqueles agentes que podem contribuir para o aperfeiçoamento de 

processos. Para que a comunidade de prática cumpra seu propósito, caberia à SMG/PMSP, 

no exercício de sua função de órgão de articulação da PMSP, identificar, junto às diferentes 

secretarias da Prefeitura, os processos que têm sido mais questionados pelos órgãos de 

controle93. Nas entrevistas realizadas com os agentes de controle externo, dois temas 

parecem ter destaque na ordem de prioridade das ações de fiscalização do TCM e, por isso, 

podem suscitar mais situações de tensão: a) compras e contratações e b) execução de objetos 

contratuais94. 

 

                                                           
92 Para mais informações sobre o conceito de comunidade de prática, vide a tese de doutorado de Paula 
Schommer “Comunidades de prática e articulação de saberes na relação entre universidade e sociedade”. 2005. 
FGV.  
93 O sistema Diálogo, provido pelo TCM e gerenciado de forma conjunta com a CGM, tende a ser fonte 
primordial de informação para a ação recomendada. 
94 O sistema Átomo-Radar, provido pelo TCM, pode servir como fonte de informação, assim como modelo 
para o aprimoramento da gestão de compras e contratações na PMSP.  



 
 
A proposta é que a SMG/PMSP possa orientar as prioridades de análise da comunidade de 

prática, em particular, modulando sua composição, de forma a otimizar a discussão e o 

processo de aprendizagem colaborativa acerca de questões mais prementes.  

 

6.1.2. Observatório das Cocins 

 

O investimento em controle interno realizado pela Prefeitura por meio da institucionalização 

da CGM, órgão central e independente, é um avanço inquestionável. Tanto é que duas 

secretarias municipais (educação e finanças95) instituíram Coordenadorias de Controle 

Interno (COCIN) com o intuito de fortalecer os mecanismos de controle interno e assim 

aprimorar a gestão das secretarias.  

 

Seria oportuno que a SMG/PMSP estabelecesse ferramentas de monitoramento da atuação 

das duas COCINs hoje em funcionamento na PMSP, com o intuito de sistematizar as 

experiências a partir de seus diagnósticos, desafios e procedimentos adotados. Dada a função 

de promover o desenvolvimento institucional da Prefeitura atribuída à SMG/PMSP, 

acreditamos que instituir um observatório das COCINs auxiliará a SMG/PMSP a identificar 

problemas e soluções recorrentes no que tange ao desenho organizacional e a procedimentos 

operacionais que podem afetar todas as secretarias da PMSP e impactar diretamente na 

relação com os órgãos de controle. Assim, a partir do monitoramento e avaliação das 

COCINs atuais, a SMG/PMSP poderá sugerir a padronização de estruturas, atribuições e 

procedimentos para toda a prefeitura e aperfeiçoar o modelo para uma eventual expansão às 

demais secretarias da PMSP.  

 

6.1.3. Reestruturação da Gestão Centralizada de Compras 

 

Uma terceira recomendação, atinente à capacidade de coordenação de que dispõe a 

SMG/PMSP, refere-se à implementação de mecanismos de otimização de processos que 

                                                           
95 Criada em 2015, a Coordenadoria de Controle Interno (COCIN) detém a atribuição de coordenar as ações 
para o aperfeiçoamento da gestão das unidades da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico, fomentando ações para a evolução da gestão operacional e melhoria dos controles internos e 
atuando para que haja uma padronização dos procedimentos operacionais.  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/institucional/index.php?p=17298> Acesso em: 
06.Ago.2016. 



 
 
minimizem o volume e a recorrência de questionamentos dos órgãos de controle. Nesse 

sentido, parece-nos de suma relevância que a SMG/PMSP dê seguimento à iniciativa do 

Fórum de Compras e Contratações, lançada em maio deste ano, conforme convite abaixo.  

 

 

Figura 4 – Convite Digital para o 1º Encontro do Fórum de Compras e Contratações da Prefeitura 
Fonte: Coordenadoria de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social – CGA/SMADS  
 
 

Segundo um analista do TCM, “são assinados em torno de 120 licitações/contratos por dia 

na PMSP”. A centralização e a padronização de compras de bens de uso comum e 

contratações de serviços compartilhados por várias secretarias da PMSP pela SMG, 

permitirá às secretarias-fim concentrarem seus esforços no provimento de bens e serviços 

especializados. No caso das compras compartilhadas, a escolha do critério de bens a adquirir 

é determinante. Recomenda-se rever o critério hoje adotado, a saber, itens mais comumente 

adquiridos pelas secretarias, na medida em que não são estas as compras que mais oneram 

as equipes em termos de tempo e atenção dedicados à licitação. Hoje, pela aplicação do 

critério adotado, a primeira aquisição planejada pelo Fórum de Compras e Contratações da 

Prefeitura seria de açúcar e café. Propomos dar prioridade àqueles itens cujo processo 

licitatório mais impacta no tempo e na mobilização das equipes das secretarias, tais como 



 
 
material de escritório ou mobiliário. Já as contratações de serviços compartilhados poderiam 

incluir, por exemplo, limpeza, vigilância patrimonial, desinsetização e controle de pragas, 

manutenção de hidrantes, entre outros.  

 

Acreditamos que a adoção de uma medida puramente gerencial, como a instituição de uma 

estrutura centralizada de compras, tem o potencial de racionalizar o volume, a frequência e 

o escopo dos questionamentos hoje apresentados de forma pulverizada, pelos diferentes 

órgãos de controle da gestão municipal. Novamente, a SMG/PMSP encontra-se em posição 

privilegiada para operacionalizar uma central única de compras e contratações por meio da 

priorização da iniciativa do Fórum de Compras e Contratações e do fortalecimento da 

capacidade indutora de sua Coordenadoria de Bens e Serviços (COBES/SMG/PMSP).  

 

Em adição, recomendamos a adoção de processos e instrumentos que otimizem a 

comunicação entre as secretarias, quando da aquisição de bens ou a contratação de serviços 

que não sejam objeto da atuação centralizada da SMG/PMSP, mas que possam, 

eventualmente, virem a ser compartilhados por mais de uma pasta. As secretarias se 

beneficiariam da otimização de esforços no processo licitatório e a SMG/PMSP passaria a 

ter instrumentos de monitoramento do perfil da demanda crescente de novas compras e 

contratações compartilhadas para o planejamento de ações futuras. 

 

6.1.4. Incentivo à inovação 

 

Recomenda-se a formalização de uma política de inovação, bem como o desenvolvimento 

de ferramentas para mapear, reconhecer e valorizar as práticas inovadoras desenvolvidas por 

servidores da PMSP. Acredita-se que fomentar a inovação no escopo de uma estrutura do 

tamanho da PMSP tende a ter resultados mais imediatos mediante a valorização de inciativas 

pensadas e/ou desenvolvidas pelas pessoas que já atuam na Prefeitura.  

 

Assim, a SMG/PMSP promoveria a disseminação de boas práticas de governança, 

conferindo maior grau de concretude à orientação para resultados na gestão municipal. Em 

particular, sugere-se à SMG/PMSP analisar a viabilidade de implementar incentivos à 

inovação a partir de um diálogo colaborativo com os órgãos de controle, em especial a CGM 

e o TCM. Poder-se-ia pensar na possibilidade da SMG/PMSP instituir uma premiação de 



 
 
boas práticas, em que a CGM e o TCM pudessem, em alguma medida, ponderar sobre os 

critérios de avaliação. O propósito é criar mecanismos de interação colaborativa entre as 

funções controle e gestão, que operam no escopo da PMSP, que busquem enraizar a 

linguagem comum de orientação para resultados.  

 

Por fim, não se descarta a possibilidade de se criar uma unidade organizacional destinada à 

inovação na PMSP, porém, a recente incorporação da nova carreira de APPGG vem 

acompanhada de muita expectativa sobre o potencial de inovação que seus membros trarão 

à gestão municipal. Nessa linha, pode ser oportuno esperar a conclusão da nomeação de 

todos os aprovados no concurso de APPGG para revisar a estrutura organizacional da PMSP. 

Vale ressaltar, ainda, que a eventual criação de uma unidade sem a devida formalização de 

uma política de inovação apresenta risco de isolamento e não legitimação da área.  

 

 

6.2. Gestão de pessoas 

 

6.2.1. Capacitações orientadas à integração da força de trabalho da PMSP 

 

Com seus quase 140.000 servidores, a questão dos recursos humanos se apresenta como uma 

preocupação constante da PMSP. A partir do investimento que se deu com a 

institucionalização das duas carreiras profissionais recém-criadas (analistas de políticas 

públicas e gestão governamental – APPGG – e auditores municipais de controle interno – 

AMCI), o desafio atual relaciona-se menos à incorporação de pessoal com conhecimentos e 

competências técnicas e mais ao desenvolvimento de mecanismos de integração e 

coordenação de esforços da força de trabalho a serviço da PMSP.    

 

Nesse aspecto, a missão institucional da Escola Municipal de Administração Pública de São 

Paulo (EMASP) de “promover a formação e o aperfeiçoamento de pessoas para fortalecer 

a capacidade de gestão da Administração Pública Municipal, visando o aprimoramento 

permanente das políticas públicas”96 coloca a Escola em posição privilegiada para o 

                                                           
96 Artigo 18º do Decreto Municipal nº 55.410/14. 



 
 
incremento da integração da força de trabalho da Prefeitura. Em particular, dentre as 

atribuições conferidas à EMASP97, estão a “elaboração e a execução da Política Municipal 

de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoas nas áreas transversais de conhecimento 

institucional [...], a propositura e celebração de convênios e acordo de cooperação técnica 

com escolas de governo, órgãos públicos e entidades municipais, estaduais ou federais, 

instituições privadas, nacionais e internacionais, visando à formação e o aperfeiçoamento de 

pessoas”.  

  

Recomenda-se à SMG/PMSP, secretaria a qual a EMASP está vinculada, fomentar a oferta 

de cursos e capacitações voltados a favorecer a integração entre as unidades e a coordenação 

de esforços, perspectivas e atribuições para o aperfeiçoamento do desempenho das políticas 

públicas desempenhadas pela PMSP. Recomenda-se, ainda, à SMG/PMSP dar mais 

visibilidade e recursos aos cursos da EMASP, assim como mobilizar as demais secretarias 

da PMSP para que incentivem e ofereçam as condições necessárias à participação do maior 

número de funcionários em ditos cursos. Em particular, recomenda-se à SMG/PMSP buscar 

alinhar junto à CGM a compreensão da necessidade de participação dos auditores nos 

espaços de formação compartilhados, com vistas a desconstruir a falsa dicotomia que tende 

a opor gestores e auditores. Recomenda-se, igualmente, que a programação pedagógica de 

alguns cursos busque envolver diretamente os órgãos de controle, em particular o TCM e o 

MP, para além da colaboração com as escolas de contas.  

 

6.2.2. Formação continuada de auditores de controle interno (AMCI) e analistas (APPGG) 

 

Na esteira da temática de capacitação da força de trabalho da PMSP, a presente 

recomendação refere-se, especificamente, ao ciclo de formação continuada dos APPGG, 

atualmente em fase de elaboração.  

 

O trabalho de campo apontou que não há, no momento, previsão de conjugar a reflexão 

acerca do conteúdo da formação continuada dos auditores municipais de controle interno e 

dos APPGG. A independência do controle interno com relação aos órgãos de gestão é um 

                                                           
97Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/quem_somos/missao_e_visao/index.php?p
=12318> Acesso em: 06. Ago. 2016. 



 
 
princípio fundamental e inquestionável para o bom funcionamento de uma democracia. Não 

obstante, dada a premissa adotada de que o controle deve contribuir, ao fim e ao cabo, para 

o aperfeiçoamento da gestão na medida em que se traduz na melhoria das políticas públicas 

de atendimento ao cidadão, recomenda-se à SMG/PMSP buscar articular com a CGM 

interfaces entre a formação continuada dos APPGG e dos auditores. Em particular, sugere-

se investigar, no bojo da programação da formação continuada, as possibilidades de 

rotatividade dos auditores nos órgãos da administração direta e indireta da PMSP, visando 

proporcionar uma experimentação prática da gestão municipal e, inversamente, dos APPGG 

junto às unidades de auditoria e prevenção da CGM. Acredita-se que o momento seja 

propício para que a SMG/PMSP, com o apoio da EMASP, inove na propositura dos 

conteúdos e formatos do ciclo de formação continuada dos APPGG e busque estabelecer 

pontes com a formação continuada dos auditores de controle interno.  

 

  



 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo, ao firmar com a Fundação 

Getulio Vargas o Termo de Referência que orientou este trabalho, proporcionou uma 

experiência, a um só tempo, desafiadora, gratificante e de grande aprendizado. A situação-

problema descrita no TR exigia que fosse dada concretude a um conjunto de percepções 

inter-relacionadas que convergiam para a ideia de que há um estado de tensão que produz 

efeitos negativos para o relacionamento dos órgãos e entidades responsáveis pelo controle 

da administração pública municipal e aqueles responsáveis pela prestação de serviços 

públicos à população.  

 

O desenvolvimento do trabalho corroborou a premissa do TR quanto à existência de uma 

relação de tensão entre as funções controle e gestão na PMSP, que impacta negativamente 

sobre a gestão e, em especial, sobre a capacidade de inovação no executivo público 

municipal. Não obstante, a percepção dos atores não é unívoca e advém de uma 

fragmentação de visões sobre gestão pública e de como esta deve ser aprimorada. Observou-

se a presença de uma sobreposição de diferentes modelos de gestão no âmbito da PMSP, 

com predominância do modelo burocrático, porém buscando alcançar contornos gerenciais. 

A diversidade de visões sobre a gestão enseja um comportamento simétrico dos atores no 

que concerne à visão da prática do controle, hoje predominantemente orientado para a 

verificação da conformidade às normas e procedimentos, ainda que permeada por iniciativas 

que buscam direcioná-lo para uma atuação preventiva e de avaliação de desempenho das 

políticas e dos serviços públicos. 

 

O estudo aponta que o desencontro se dá fundamentalmente no plano empírico, visto que no 

plano normativo, constata-se uma tendência contínua de alinhamento da visão da função 

controle como um elemento de apoio à gestão, em acordo com a premissa do TR de que 

“controle e gestão podem e devem estar articulados de modo a permitir o melhor desenho de 

políticas, o fortalecimento das estruturas estatais e a prevenção da corrupção”98. O desafio 

                                                           
98 Termo de Referência – Anexo A, p. 116 



 
 
parece estar mais concentrado no campo da cultura organizacional e da gestão de pessoas do 

que nos planos normativo ou institucional.   

 

Acreditamos que dentro das limitações inerentes à realização de um trabalho desta natureza 

num contexto de mestrado profissional, e face a complexidade da máquina estatal da PMSP, 

conseguiu-se trazer elementos que podem contribuir para o autoconhecimento 

organizacional e para o planejamento de ações futuras, com apoio na literatura especializada 

e em experiências concretas de outros entes federativos. Não obstante, um ente público da 

magnitude da PMSP, cuja atuação afeta mais de 10 milhões de pessoas diariamente, 

demanda a realização de pesquisas qualitativas de maior abrangência e estruturação, em 

especial no que diz respeito a um diagnóstico de gestão devidamente abrangente, que permita 

avaliar as práticas e o conhecimento existente nas diversas secretarias acerca de gestão 

administrativa, de modo a contribuir para a disseminação de melhores práticas e a 

padronização de processos e procedimentos, esta última, requisito essencial ao bom 

exercício do controle.  

 

Nesse sentido, destacamos a relevância de aprofundar a análise de alguns aspectos que o 

estudo identificou, em particular:  

 

a) A atuação das duas recém-criadas carreiras e, principalmente, a relação entre ambas, 

merecem ser acompanhadas na medida em que o padrão de interação exercerá uma 

forte influência para minimizar ou acentuar a tensão hoje subjacente. O 

desenvolvimento dos planos de trabalho, institucionais e individuais, e o programa 

de formação continuada oferecem objetos de análise que nos parecem centrais;   

 

b) A evolução do processo de consolidação da identidade organizacional da 

Controladoria Geral do Município para que o controle interno da gestão municipal 

alcance seu pleno potencial;  

 

c) A necessidade de investigar melhor a capacidade de inovação dos gestores. O receio 

do controle pode ser um fator de inibição, mas outros aspectos merecem ser 



 
 

aprofundados como (a falta de) um sistema de incentivos e o papel de indução e de 

articulação que a SMG tem condições de exercer; 

 
d) A falta de uniformidade das práticas de gestão administrativa comuns a diversas 

secretarias, como gestão de suprimentos (processo licitatório, acompanhamento da 

execução do objeto contratual, armazenagem e distribuição de bens de consumo), 

gestão de pessoas (controle, capacitação e desenvolvimento), gestão de serviços 

auxiliares (vigilância, limpeza, copa) e manutenção (civil, elétrica, hidráulica e de 

tecnologia da informação e comunicação) 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Entrevistado(a): 
xxxxxxxxx 

UO/Órgão:  
xxxxxxxxx 

Cargo: 
xxxxxxxxx 

Local: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Entrevistador(a)(es): Helder Alves e Janaina Homerin 
 

 
1. Na sua visão, como tem se dado na 

PMSP a relação entre controle e gestão 
e como ela influencia a execução das 
políticas públicas? 

 

 Quais atores (CGM, TCM, MP? PGM?) 
 Âmbito interno e externo 
 Na PMSP ou só na SMG 
 Qual a visão de gestão 

o estágio de reforma gerencial 
o instrumentos de gestão 

 O modelo de gestão da Prefeitura e os modelos de controle 
interno e externo estão no mesmo compasso (qual controle 
para qual gestão)? 

 Existe cooperação para melhoria da gestão e dos serviços? 
 Há algum tipo de esforço de coordenação? 

 
 

 
 

2. Como essa relação afeta a inovação? 
 

 Qual a visão de inovação? Serviços ou processos? 

 
 
 

3. Quais são as causas dessa situação? 

 Visão de controle 
 Existe cooperação para melhoria da gestão e dos serviços? 
 Quais argumentos têm sido apresentados pelos órgãos de 

controle? Sempre os mesmos ou variam? 
 Qualificação dos servidores 
 Cultura 
 Política 

 
 
 

 
4. Que medidas já foram tomadas, estão 

em andamento ou estão programadas 
com o objetivo de alterar essa situação? 
 

 O que já deu errado e por quê? 
 O que já deu certo? 
 Quais atores internos e externos? 
 Sugestões de novas ações 

 
 
 
 
5. Qual é a expectativa da secretaria 

quanto às novas carreiras de Analista e 
Auditor de Controle Interno 
 

 Quais desafios eles vão enfrentar? 

 
 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B – BENCHMARK 
 

N º Iniciativa  Localidade Objetivo Atores envolvidos Pontos de interesse  
 Colaboração entre órgãos de controle e gestores   

1 Programa de 
Aperfeiçoamento 
em Governança 
Pública, Gestão 
Administrativa, 
Saúde e Educação. 

Estado do 
Amazonas (AM) 

Oferecer cursos de pós-
graduação, treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, em 
áreas consideradas cruciais para 
atualizar o servidor público e 
aumentar a qualidade técnica dos 
serviços prestados. No primeiro 
momento, a meta do programa é 
capacitar, aproximadamente, 20 
mil servidores estaduais, 
chegando até 40 mil ao final da 
implementação do programa.                                                                                                   
Eixos prioritário da capacitação: 
Governança Pública e Gestão 
Administrativa; Gestão Escolar; 
Enfermagem no Trabalho; Gestão 
Hospitalar; Prática de Ensino. 

Secretaria de Estado de 
Administração e Gestão do 
Amazonas (Sead-AM), em 
parceria com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-AM) e o 
Instituto Superior de Formação 
Continuada (InFoco Polis Civitas) 

Programa novo, lançado em maio de 2016, 
cujos resultados merecem ser acompanhados 
na medida em que a iniciativa se fundamenta 
na colaboração entre o TCE, o Governo do 
Estado do Amazonas (com uma abordagem 
que integra as secretarias de Gestão, Educação 
e Saúde) e uma instituição privada.  A oferta 
de capacitação foi pensada de modo a atender 
variados segmentos profissionais e de modo a 
favorecer o aprimoramento do serviço público 
destinado à população.                                                                                                       
Além de melhorar a gestão dos serviços 
públicos, a capacitação profissional possibilita 
a progressão funcional na carreira.                                                                     
"É objetivo do Governo do Amazonas 
aprimorar continuamente o atendimento às 
pessoas e, com essa perspectiva, o Programa 
providenciado pelo Tribunal de Contas do 
Estado vai ao encontro das metas da gestão 
pública estadual”. 

http://www.educacao.a
m.gov.br/2016/05/servi
dores-publicos-
estaduais-terao-acesso-
a-programa-de-
aperfeicoamento-
lancado-pelo-tce/ 

2 Cursos online de 
aperfeiçoamento 
de servidores e 
estagiários 

Município de 
Manaus (AM) 

Oferecer cursos em áreas 
prioritárias para o servidor 
público municipal: governança 
pública e gestão administrativa; 
gestão pública; administração 
pública municipal; licitações e 
contratos e governança tributária.  

Colaboração entre TCE, 
Prefeitura e instituição privada. 
Os cursos são gerenciados pela 
Escola de Serviço Público 
Municipal e Inclusão 
Socioeducacional (Espi) da 
Prefeitura de Manaus, mas as 
aulas serão ministradas pelo 
Instituto Superior de Formação 
Continuada – ISFC (Infoco Polis 
Civitas).  

 A iniciativa é resultado de convênio firmado 
entre a prefeitura de Manaus e o Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas (TCE), a partir 
da experiência do Programa de 
Aperfeiçoamento em Governança Pública, 
Gestão Administrativa, Saúde e Educação 
implementado no estado do Amazonas. Foi 
assinado um Termo de Cooperação Técnica 
entre a Espi e a Escola de Contas Públicas (ECP) 
do TCE-AM. 

http://portalgazetadoa
mazonas.com.br/prefeit
ura-abre-2-mil-vagas-
em-cursos-online-de-
aperfeicoamento-para-
servidores-e-
estagiarios/ 



 
 

N º Iniciativa  Localidade Objetivo Atores envolvidos Pontos de interesse  
3 Dimensionamento 

da força de 
trabalho do poder 
executivo  

Estado de 
Pernambuco (PE) 

Mapear as competências para um 
adequado dimensionamento da 
força de trabalho dos cargos dos 
órgãos do Poder Executivo 
estadual. Os objetivos esperados 
são: 1) orientar a elaboração de 
concursos públicos (tanto no 
planejamento como no controle 
das fases do certame – ex:  
elaboração de editais) e 2) 
subsidiar as seleções e 
realocações internas e as 
capacitações da força de trabalho 
atual.  

Secretaria de Administração 
(SAD-PE), mediante a Secretaria-
Executiva de Pessoal e Relações 
Institucionais (Sepri-PE), por 
meio do Núcleo de Gestão por 
Competências e Provimento 
(NGCOP) 

A iniciativa de otimizar a força de trabalho 
parte da SAD-PE mas envolve a colaboração 
dos órgãos de controle para a capacitação 
orientada, em parceria com o Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE), a 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e o 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE). Para adaptar a programação do curso às 
necessidades de capacitação, os gestores 
responderam a um questionário com dúvidas 
sobre a legislação e críticas sobre processos a 
serem padronizados em documentos de 
diagnóstico. 

http://www2.sad.pe.go
v.br/web/sad/exibir_no
ticia?groupId=11927&ar
ticleId=30978267&temp
lateId=12770 
                                                                                                                             
http://www.escoladege
stao.pr.gov.br/arquivos
/File/2015/VIII_Consad/
029.pdf 

4 Aprendizado 
Organizacional no 
Ministério de 
Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome (MDS) entre 
controlados e 
controladores. 

Distrito Federal 
(DF) 

Realização de reuniões entre 
analistas da CGU e gestores do 
MDS no contexto de 
monitoramento do SUAS nos 
municípios. As reuniões foram 
realizadas em dois momentos: 1) 
antes da realização das inspeções 
nos municípios; e 2) após a 
realização das inspeções, no 
sentido da validação por parte do 
MDS dos relatórios preparados 
pela CGU. 

Controladoria Geral da União 
(CGU), Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) 

A construção do diálogo no processo de 
auditoria e verificação levou ao 
aprimoramento do processo de gestão do 
controle e também na gestão da política 
pública em questão. O aprendizado se deu de 
forma bilateral. Os analistas da CGU tiveram 
que aprender sobre a lógica de 
implementação e operação de uma política 
inovadora como o SUAS e os servidores do 
MDS tiveram que desenvolver normas e 
procedimentos para dar apoio às verificações, 
bem como a revisão dos conceitos e 
procedimentos envolvidos no relacionamento 
do MDS com os municípios. 

http://file.scirp.org/pdf/
AJIBM_2013102914111
462.pdf  

 Estímulo à inovação na gestão pública    
5 Programa 

InovaSAD 
Estado de 
Pernambuco (PE) 

Estimular a disseminação de boas 
práticas e de ideias inovadoras 
que modernizem a gestão pública, 
por meio de duas premiações 
(Prêmio SAD em Ação e Prêmio 
InovAção) 

Secretaria de Administração 
(SAD-PE), mediante a Secretaria 
de Modernização Governamental 
(SUMOG)  

A iniciativa busca valorizar e institucionalizar 
práticas inovadoras além de estabelecer a 
inovação como um objetivo permanente da 
SAD-PE. 

https://prezi.com/tmql
pq_laflh/programa-
inovasad-
apresentacao/?utm_ca
mpaign=share&utm_me
dium=copy                                                                                                                    
http://www.sad.pe.gov.



 
 

N º Iniciativa  Localidade Objetivo Atores envolvidos Pontos de interesse  
br/web/sad/programa-
inovasad 

6 Prêmio Inoves de 
Inovação na 
Gestão Pública 

Estado do 
Espírito Santo 
(ES) 

Reconhecer e incentivar 
iniciativas de servidores que 
contribuam para a modernização 
da gestão bem como para a 
melhoria dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos, 
aumentando a qualidade dos 
serviços públicos, reduzindo 
gastos e gerando satisfação para a 
sociedade, de modo efetivo, 
criativo e com possibilidades de 
multiplicação. 

Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos do Espírito 
Santo (Seger-ES), Gerência de 
Inovação na Gestão e Cultura 
Empreendedora e Escola de 
Serviço Público do Espírito Santo 
(Esesp). 

O Inoves ainda oferece orientação técnica às 
equipes de servidores que desejam 
transformar planos em projetos concretos. O 
curso Inovação na Gestão Pública já capacitou 
mais de 500 servidores públicos estaduais e 
municipais. “Oferecemos os embasamentos 
conceitual, teórico e ferramental que são 
necessários para que o servidor possa 
desenvolver novas alternativas". 

http://www.inoves.es.g
ov.br/Premio/Inicio.asp
x                                                                                           

 Otimização da relação entre controle e gestão    
7 Projeto de 

Mapeamento e 
Redesenho dos 
Processos 
Administrativos e 
da Estrutura 
Organizacional da 
Prefeitura 
Municipal de 
Niterói/RJ 
 

Município de 
Niterói (RJ) 

Realizar profunda análise da 
adequação dos processos 
vigentes (ou faltantes) na rotina 
da gestão municipal visando a 
identificação de gargalos e a 
proposição de ações corretivas.  

Secretaria Municipal de 
Planejamento, Modernização da 
Gestão e Controle (SEPLAG) 

O mapeamento dos processos envolveu a 
coleta de informações para entendimento da 
situação atual, a identificação dos sistemas 
associados e a elaboração de fluxogramas a 
partir do entendimento dos objetivos e 
resultados esperados.  

http://consad.org.br/w
p-
content/uploads/2016/
06/Painel-14-03.pdf 



 
 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL – 2016 

Organização:  Secretaria Municipal de Gestão - Prefeitura do Município De São 
Paulo (SMG/PMSP) 

 

Relação entre controle e gestão: garantia à lisura e espaço para inovação 

 

 

Situação problema 

Existe uma ideia recorrente, dentre parte dos servidores públicos, de que 

instrumentos de gestão e de controle formam um hiato irreconciliável. Cobranças de órgãos 

de controle são vistas por muitos gestores como exageradas e uma perda de tempo face às 

urgências impostas pela execução de uma política e necessidades da população assistida. Por 

outro lado, órgãos de controle não conseguem compreender por que respostas a ofícios e 

recomendações de auditoria demoram tanto para serem cumpridos. Mas esta é uma falsa 

dicotomia. Controle e gestão podem e devem estar articulados de modo a permitir o melhor 

desenho de políticas, o fortalecimento das estruturas estatais e a prevenção da corrupção. 

O controle é parte integrante do processo de gestão, afinal a entrega de toda política 

pública envolve riscos de distintas naturezas que podem e devem ser mitigados. Riscos são 

perigosos e isto não apenas do ponto de vista da inconformidade jurídica e consequências 

daí resultantes. Podem desviar a entrega das políticas públicas de seu foco, desperdiçar 

recursos públicos, comprometer o tempo que poderia ser dedicado a outros programas de 

governo e corromper o tecido que interliga o Estado com a sociedade. A fragilidade é ainda 

maior num contexto de falta de modernização da máquina pública, em que estão ausentes 

mecanismos de controle interno. Nele, os riscos se amplificam e a possibilidade de realizar 

uma boa análise para identificá-los resta diminuída. 

O trabalho desenvolvido por órgãos de controle interno e externo é de fundamental 

importância para isso. O foco, contudo, nunca deve ser desviado da razão que consubstancia 



 
 
a existência do Estado: o atendimento às necessidades das cidadãs e cidadãos, da forma mais 

eficiente e íntegra e com a melhor qualidade que for possível alcançar. 

Se a criação de instrumentos e procedimentos é por excelência o trabalho de gestores 

públicos, a sua ausência prejudica o trabalho de auditores de controle interno ou externo. 

Nesse sentido, o controle e a gestão devem atuar em um equilíbrio que busque mitigar riscos 

e fortalecer a gestão pública. O fato é que a defesa do patrimônio público, o incremento da 

transparência, prevenção e combate à corrupção não devem ser responsabilidades apenas 

dos órgãos de controle e sim de todos os servidores públicos.  

O desenho e avaliações rotineiras de conformidade dos controles primários 

executados em cada órgão e entidade municipal são fundamentais, pois, nesse processo, 

podem ser identificados pontos de vulnerabilidade na operação e gestão, a serem objeto de 

providências por parte do órgão antes mesmo de chegar à terceira linha de defesa. 

Instrumentos efetivos de controle e gestão não são tão distintos assim e devem ser 

implementados por todos os servidores, na medida em que a identificação prévia de 

inconformidades nos permite em tempo a correção dos rumos de uma política, evitando a 

sua ineficiência e ineficácia e diminuindo seus riscos de operação. 

Ocorre que, com o fortalecimento e investimento cada vez maior nas áreas de 

controle e fiscalização em detrimento das de gestão, os servidores públicos sentem-se cada 

vez mais receosos em inovar e propor soluções diferentes, pois, qualquer erro, mesmo 

aqueles não intencionais, são, via de regra, severamente punidos.  

As deficiências de controles internos na gestão pública decorrem de um legado 

histórico de políticas que não privilegiou a institucionalização e universalização de 

procedimentos. Por outro lado, raros são os momentos em que se estimula a inovação no 

serviço público. O que costuma ser mais presente, em organizações públicas, é a resistência 

à mudança e à melhoria de processos. Neste contexto, a introdução dos necessários órgãos 

de controle acaba implicando maior conservadorismo para muitos agentes públicos, que 

imaginam um resguardo, uma proteção no procedimento executado sempre da mesma forma. 

Para fazer frente a esta realidade, o controle não deve ser apenas um instrumento punitivo, 

mas também apoiador da gestão, de modo que o gestor não seja desestimulado a inovar por 

medo de punições. 



 
 

Existirá sempre um ponto no qual gestores e auditores notarão que, em favor da 

implementação de determinada política, não é possível eliminar o risco, apenas gerenciá-lo. 

Em momentos como estes é imprescindível o exercício analítico de modo a verificar se a 

situação sendo enfrentada é desta natureza ou se diz respeito a um risco a ser mitigado. O 

fato é que a busca pela eliminação do risco não deve minar a possibilidade de inovação no 

serviço público. Controles inteligentes não se confundem com conservadorismo ou 

imobilismo. É por meio da inovação que melhoramos, nos desenvolvemos e apresentamos 

respostas cada vez mais aderentes ao que as cidadãs e cidadãos precisam. 

Não apenas controles precisam ser estabelecidos, mas os processos precisam ser 

redesenhados. Isto vai solicitar dos gestores curiosidade para entender como hoje é feito; 

atenção ao que algumas pessoas já sabem fazer muito bem (e discernimento para identificar 

quando este não é o caso); conhecimento da legislação aplicável ao caso; e criatividade para 

desenhar de uma forma mais ágil e moderna o procedimento em questão. Os auditores, por 

sua vez, devem buscar compreender a mudança sendo proposta, os objetivos a serem 

alcançados e tecer recomendações aderentes a isto.  

O foco nos melhores resultados para a sociedade deve nortear o trabalho da 

administração pública. Não se deve fazer uso de ferramentas de controle e gestão como mero 

cumprimento de ritos, ou como fins em si mesmos. O principal objetivo destes instrumentos 

é garantir o desenho e implementação de políticas consistentes com as necessidades da 

sociedade.  

 

Contexto 

A problemática da tensão entre gestão e controle se expressa em relação aos órgãos 

de controle externo, como o Tribunal de Contas do Município e, guardadas as devidas 

atribuições, com o Ministério Público de São Paulo. Recentemente, com a criação da 

Controladoria Geral do Município e das novas carreiras de analista de políticas públicas e 

auditor de controle interno, esta tensão se amplifica.  

Por meio da Lei Municipal 16.193 de maio de 2015 foram criados 200 cargos de 

Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental e 100 cargos de Auditor Municipal 



 
 
de Controle Interno. Os concursos públicos para provimento dos cargos vagos já estão em 

fase avançada e a previsão é que os candidatos sejam nomeados ainda no primeiro semestre 

de 2016.  

A seleção deste novo contingente de servidores – inspirada em carreiras já 

consolidadas em outros entes federativos, mas ainda inexistentes na cidade – visa fortalecer 

a gestão municipal. Estes novos quadros devem garantir a aplicação eficiente e socialmente 

justa dos recursos públicos, o aumento da capacidade de gestão, planejamento, formulação 

e de execução das políticas públicas. Sobretudo, considerando o porte e a complexidade da 

cidade de São Paulo, é fundamental a constituição e a manutenção de um corpo de servidores 

altamente qualificado e comprometido com o interesse público, cuja atuação imprima maior 

transparência e efetividade na implementação das políticas públicas e repercuta 

positivamente na melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade. 

A máquina pública municipal precisa ser sólida o suficiente para viabilizar 

tecnicamente as políticas almejadas e eleitas por sua população. É nesse contexto que 

Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental e Auditores(as) Municipais de 

Controle Interno se inserem. O papel dessas duas novas carreiras da Prefeitura de São Paulo 

é central para enfrentar os desafios presentes e estratégicos para desenhar o futuro da cidade. 

São carreiras transversais, que devem trabalhar conjuntamente, com suas diferentes 

competências, na direção de um único fim: qualificar a gestão pública para que as políticas 

entregues aos cidadãos sejam cada vez mais eficientes e inclusivas. 

O(a)s primeiro(a)s analistas de políticas públicas e gestão governamental e 

auditore(a)s municipais de controle interno da Prefeitura Municipal de São Paulo deverão 

ser guardiões da concepção do controle como facilitador do aprimoramento de políticas e 

terão a oportunidade de construir estruturas voltadas ao fortalecimento do Estado. Deverão 

fazê-lo, sobretudo, por meio de muito diálogo. 

Objetivos 

Considerando o contexto apresentado, o grupo deverá: 

 Compreender a realidade municipal no que toca aos órgãos de controle interno e 

externo, aos desafios de gestão, a atual interação entre os atores e como se expressa 

a tensão entre controle e gestão; 



 
 

 Estudar práticas que outros entes federados e países vêm adotando para lidar com o 

tema, bem como soluções apresentadas pela literatura especializada; 

 Apresentar ações que podem ser adotadas pelos atores de modo a minimizar as causas 

apontadas no diagnóstico, bem como estratégias com incentivos para cooperação 

entre os órgãos. 

Abordagem 

 Análise de documentos e dados disponibilizados pela SMG, CGM, outras secretarias, 

órgãos de controle, entidades da sociedade civil, etc; 

 Entrevistas com atores-chave para a elaboração do diagnóstico e para a sinalização 

de caminhos futuros; 

 Estudo bibliográfico da literatura a respeito da relação entre controle e gestão. 

Produtos 

 Diagnóstico analítico sobre a tensão municipal entre controle e gestão, considerando 

entrevistas, análise documental e vivências em campo; 

 Revisão bibliográfica a respeito da tensão entre o controle e a gestão e de soluções 

vislumbradas pela literatura nacional e internacional para lidar com este tema; 

 Plano de ação detalhando estratégias para promover articulação entre controle e 

gestão, por meio de revisão e desenho de novos procedimentos e articulação de 

atores. 

Relatório final, cerca de 80 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas de anexos 

e referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de Registro da EAESP-FGV.  

Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente(s) da organização 

envolvida. 

Apresentação posterior para gestores da instituição parceira (sem efeito avaliativo). 

Conteúdo 

O Relatório deverá atender aos tópicos específicos acima definidos, incluindo: 

 Diagnóstico da situação e análise. 



 
 

 Proposta de medidas específicas e justificativas, além de procedimentos relacionados 

à implementação das medidas propostas.  

 Anexos: lista de participantes; lista de pessoas entrevistadas; fontes de dados 

consultadas; este termo de referência. 

 Referências bibliográficas. 

O MPGPP está aplicando a metodologia de AoL - Assurance of Learning. Todos os trabalhos 

de conclusão serão avaliados quanto aos seguintes aspectos: 

• diagnóstico do problema: a escala varia desde "o trabalho limitou-se a reproduzir o 

diagnóstico constante no Termo de Referência" (nota mínima) até "o trabalho reinterpretou 

o problema e desenvolveu um diagnóstico inovador" (nota máxima) 

• propostas: a avaliação levará em conta a qualidade e aplicabilidade das propostas 

• abordagem multidisciplinar integrada: uso de conceitos de ciência política, 

sociologia, economia, direito e gestão pública, sempre que couber no problema sob análise 

- a escala varia de "não fez uso", passa por "apenas justapôs os conceitos", até a nota máxima 

para quem "integrou as diversas abordagens disciplinares cabíveis". 

Organização: 

Secretaria Municipal de Gestão – Prefeitura do Município de São Paulo 

Contato e pessoas responsáveis: 

 Anita Gea Martinez Stefani, Coordenadora da Escola Municipal de Administração 

Pública de São Paulo (EMASP) - astefani@prefeitura.sp.gov.br 

 Wagner Artur de Oliveira Cabral, Assessor de Gabinete da Escola Municipal de 

Administração Pública de São Paulo (EMASP) - wacabral@prefeitura.sp.gov.br – 

(11) 3396-9818  



 
 

ANEXO B – PROPOSTA DE AUDITORIA - CGM 

 

 

 


