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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho objetiva discutir a importância da implantação do Sistema de 

Controle Interno – SCI na administração pública municipal, expondo a necessidade de 

sua adoção no âmbito da região do Agreste Meridional de Pernambuco, com o intuito de 

obter eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. Ressalta-se, ainda, que para 

obtenção do sucesso do Sistema de Controle Interno - SCI é indispensável o 

cumprimento dos procedimentos legais. Pode-se afirmar que, a implantação do SCI é 

uma ferramenta que possibilita, ao ente público, suporte, apoio e assessoria, uma vez 

que oferece condições de governar de maneira eficiente, eficaz e efetiva, através da 

disponibilização de informações confiáveis em tempo hábil, respeitando os programas 

governamentais e resultando numa excelente conduta de gestão. Consequentemente, o 

gestor terá uma condição mais privilegiada, no sentido de que poderá auferir 

entendimentos conclusivos sobre questões específicas relacionadas à sua administração, 

propiciando, assim, efeitos qualitativos para a sociedade. O estudo revela também os 

procedimentos que foram adotados pelas administrações municipais a partir da 

Resolução TC nº 001/2009, instituída pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, que disciplina sobre a criação, a implantação, a manutenção e a 

coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais, fazendo valer o 

prescrito nos artigos 31 e 74 da Carta Magna.  

 

 

Palavras-chave: implantação, sistema de controle interno, administração pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This article discuss the importance of implementing the SCI (Sistema de Controle 

Interno – Internal Control System) in the municipal administration, expressing the need 

to adopt the practice in the Agreste Meridional (southern dry region) of Pernambuco. 

This article also highlights that to obtain success using the SCI, it is imperative that all 

the all legal procedures are followed. This way, the administrator will be in a position to 

provide and access information; therefore he or she will be able to answer very specific 

questions, and will have a plentiful and detailed vision of his/her administration. 

Because of this, it can be said that the implementation of the SCI is a tool that offers the 

public support, since it provides conditions to manage in an efficient way, by having 

trustworthy information at one´s fingertips, in a short period of time, respecting 

government programs and resulting in excellent management conduct.  The study also 

reveals the procedures adopted by municipal administrations since the Resolution nº 

001/2009, put in place by the Tribunal de Contas1 do Estado de Pernambuco, which 

regulates the creation, implementation, maintenance and coordination of SCIs for 

municipalities, based on the Articles 31 and 74 of the Brazilian Constitution.  

 

 

Key-words: implementation, internal control system, public administration     

 

Agreste – dry area in the Northeast of Brazil   

Meridional – southern, of or in the south, or relating to a meridian   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tribunal de Contas – Brazilian  branch of government that checks on budget spending and other 

accounting issues   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A administração pública, ao longo das décadas, tem passado por sérias e 

importantes mudanças. Tais alterações estão relacionadas diretamente a uma série de 

fatores, tais como: a instituição de novas legislações, o avanço da tecnologia, a 

facilidade de acesso à informação e o crescimento em todos os setores da administração 

governamental, tornando-a mais complexa e exigindo cada vez mais de seus gestores. 

Outro fator decisivo para a modernização do setor público tem sido a conscientização 

do cidadão, onde se observa a construção e evolução de uma sociedade cada vez mais 

exigente, na qual pessoas clamam por seus direitos, cobrando do poder público serviços 

de qualidade.  

 

Nessa linha de entendimento, surge o controle interno na gestão pública, como 

meio de consecução dos serviços públicos com maior eficiência e eficácia, permitindo 

ao administrador público maior zelo com a coisa pública. Portanto, destaca-se a 

aprovação da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 que estatui normas gerais de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.2 Destaca-se o artigo 6º do Decreto-lei nº. 

200/67, que coloca o controle no mesmo patamar do planejamento, coordenação, 

descentralização e delegação de competência, sendo estes os cinco princípios 

fundamentais que norteiam a atividade pública. Afirma-se que tais instrumentos legais 

passaram a dar uma nova roupagem à administração pública, surgindo modernos 

instrumentos, conceitos e procedimentos legais. Por fim, surge no cenário nacional, a 

aprovação da Lei Complementar nº 101/2000, também conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, que reafirmou e determinou novas medidas de controle, 

transparência e publicidade para a administração pública. Em suma, pode-se afirmar que 

na administração pública, a função controle é exercida em decorrência de exigências 

legais.  

 

A aprovação da Constituição de 1988 trouxe valiosos avanços para a sociedade, 

logo foi merecidamente denominada de Constituição Cidadã, pois fez valer direitos 

                                                 
2 BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Estabelece as normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. In: Diário Oficial da União, Brasília, v. 95, n. 31, p 1238, 10 abr. 1964. 
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jamais reconhecidos junto ao povo brasileiro. Com relação à administração pública, a 

referida Lei Maior chegou como novo e precioso reforço para estabelecer, de uma vez 

por todas, medidas e procedimentos que renovaram as estruturas das instituições 

públicas. A Carta Magna, ora mencionada, dedicou o seu Título III à organização do 

Estado, onde merece destaque o artigo 37, que contempla os princípios constitucionais, 

responsáveis por reger a administração pública. Com relação à adoção de controle 

interno no Poder Público, ressalta-se o artigo 74 da Constituição Federal de 1988.  

 

Fazendo uma análise e retrospectiva na história da administração pública, 

percebe-se que, no decorrer dos anos, foi sendo criada e permanecendo enraizada, por 

maus administradores, uma cultura em que não deveria existir controle sobre o 

patrimônio público, já que este era tido como “sem dono” ou “dinheiro da viúva”, 

agindo de tal forma que facilitasse os desvios, os desmandos, enfim, os gastos 

desnecessários com recursos públicos. Porém, com o passar dos tempos, embora a 

passos lentos, o cenário vem mudando, seja pela adoção de novas medidas legais, seja 

pela insatisfação do cidadão, que busca se instruir e se politizar em prol de seus direitos, 

exigindo, cada vez mais, melhores serviços. Contudo, existem muitas dificuldades e 

obstáculos a serem superados, como a capacitação e, principalmente, a conscientização 

da população no dever de fiscalizar, controlar e zelar pela coisa pública. 

  

Destaca-se, ainda, que em diversas situações, o trabalho realizado pelo Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco torna-se bastante comprometido, devido à 

inexistência ou a estrutura precária do controle interno nos municípios sob sua 

jurisdição. Tal fato pode ser constatado, quando da análise de prestações de contas, bem 

como, através das incursões concomitantes, que são fiscalizações realizadas no 

momento real, tempestivamente, com objetivo de evitar que o erro ou a falha aconteça, 

recomendando à administração correções, a fim de que não lhe causem maiores 

prejuízos. Vê-se, portanto, que a ausência de controles, em diversas ocasiões, 

impossibilita o TCE-PE identificar e mensurar o dano causado pelo gestor ao erário.  

 

Por outro lado, existe a ineficácia da aplicação da lei, aos que a infringem. A 

certeza da aplicação da lei deveria ser o alicerce do Estado democrático de direito e o 

estímulo para utilização das possibilidades de controle da administração pública 

existentes no arcabouço jurídico.  Por exemplo, nas decisões do colegiado dos Tribunais 
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de Contas, a ausência de um sistema de controle interno no município era considerada 

uma falha formal, resultando, quando no máximo, numa recomendação para que fosse 

sanada tal irregularidade, seguida de uma punição pecuniária aplicada ao gestor, nos 

termos determinados pela legislação, porém, esta representava valores insignificantes 

em relação ao prejuízo já causado aos cofres municipais. Portanto, para aqueles gestores 

que tinham como único propósito dilapidar os cofres públicos, o mais interessante e 

vantajoso seria permanecer na ausência ou inexistência da implantação de controles no 

âmbito da administração pública, já que tal procedimento consistia numa barreira ao 

trabalho de fiscalização do TCE/PE. Assim, a ineficiência dos comportamentos, quando 

se segue as normas estabelecidas, induz a uma deterioração da própria credibilidade das 

normas.   

   

Diante do exposto, o presente trabalho tem o papel de esclarecer à seguinte 

questão: 

 

Qual a importância do sistema de controle interno para a eficiência e eficácia da 

gestão pública municipal, no âmbito do Agreste Meridional de Pernambuco?  
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1.1 Objetivos Final e Intermediários  
 

 

O principal objetivo deste trabalho consiste em avaliar a importância da 

implantação e estruturação de um sistema de controle interno nas prefeituras do Agreste 

Meridional de Pernambuco, para a eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. 

Contudo, para tanto, busca-se atingir os seguintes objetivos intermediários: 

 

1. Identificar os diversos conceitos a respeito do controle interno na gestão 

pública; 

 

2. Demonstrar a ausência de procedimentos operacionais de diversos 

departamentos nas prefeituras do Agreste Meridional de Pernambuco; 

 

3. Averiguar a existência ou não de controles que são executados nas 

prefeituras do Agreste Meridional de Pernambuco; 

 

4. Traçar o perfil dos coordenadores do Sistema de Controle interno – SCI das 

26 (vinte e seis) prefeituras do Agreste Meridional de Pernambuco e a influência 

de sua atuação para a eficiência e eficácia dos controles internos; 

 

5. Contribuir para a conscientização dos gestores e servidores das prefeituras 

do Agreste Meridional de Pernambuco, com informações acerca da importância 

da implantação do sistema de controle interno, que servirá como um aliado na 

gestão, auxiliando nas tomadas de decisões e, buscando evitar falhas, erros e 

desperdícios da coisa pública. 

 

 

1.2 Delimitação do Estudo  
 

 

O estudo em questão vem analisar a situação da gestão pública no que se refere à 

estrutura do controle interno, com base em casos vivenciados pelo autor, no âmbito das 

prefeituras localizadas no Agreste Meridional do Estado de Pernambuco. Para o êxito da 
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presente pesquisa, foi necessário o apoio e a colaboração dos servidores e 

coordenadores dos sistemas de controle interno, pertencentes ao quadro funcional das 

prefeituras localizadas na supracitada região, abordando a questão de suas 

potencialidades e limitações, ao mesmo tempo em que procura contextualizá-los como 

jurisdicionados ligados à área de fiscalização da Inspetoria Regional de Garanhuns, 

unidade administrativa pertencente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. É 

importante destacar que o tema ora analisado é bastante amplo. Contudo, a presente 

pesquisa, dentro de suas limitações, dispõe-se a apresentar uma realidade de 

procedimentos incorretos e inoperantes, como também soluções através de medidas 

legais, que devem ser implantadas no sistema de controle interno das organizações 

municipais, respeitando o estabelecido no artigo 74 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade 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 

 

 

1.3 Relevância do Estudo  
 

 

No paradigma da administração científica, que fundamenta a Escola Clássica 

iniciada por Fayol e Taylor, já era previsto o controle como uma das funções 

administrativas. Mesmo com o advento das transformações, que ocorreram no estudo da 

Teoria da Administração permanece, ainda, o tema controle como preponderante à 

obtenção de resultados nas organizações (MAXIMIANO, 1997). 

 

Montesquieu concebeu, originalmente, o controle do Poder do Estado, por meio 

do sistema de freios e contrapesos, consubstanciados em nossa Carta Magna de 1988, 

no artigo 2º, pela independência e harmonia dos Poderes Legislativo, Executivo e 
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Judiciário. Existem, ainda, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 

que têm o objetivo de controlar a ação do Estado e suas atribuições, abrangendo todas 

as suas atividades e agentes, para que a administração atue em consonância com seus 

princípios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal que são: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (MEIRELLES, 2008). 

  

Ao longo dos tempos, a sociedade brasileira vem se conscientizando da grande 

necessidade de se implementar mudanças nos sistemas de controle sobre a aplicação dos 

recursos públicos, a fim de garantir uma gestão pública mais racional, eficiente e 

compatível com os preceitos legais da ordem democrática.   

 

Portanto, o presente estudo visa apresentar a fragilidade, deficiência ou 

inexistência do controle interno, bem como ressaltar a relevância da implantação do 

Sistema de Controle Interno (SCI) na administração pública, no âmbito das prefeituras 

do Agreste Meridional de Pernambuco.  

 

Outra contribuição desta pesquisa consiste em oferecer ao administrador público 

o conhecimento a respeito do SCI, como um dos mais importantes instrumentos de 

suporte e assessoria para sua gestão, permitindo-lhe administrar de maneira eficiente, 

eficaz e efetiva, com informações confiáveis e oportunas para a correta tomada de 

decisões, em observância aos programas de governos e em conformidade com as peças 

obrigatórias de planejamento, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei 

Orçamentária Anual – LOA e o Plano Plurianual – PPA. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 Neste capítulo são apresentados os conceitos e teorias que desempenharão o 

papel de construir os alicerces para consubstanciar os administradores públicos 

interessados por informações mais detalhadas acerca da temática controle na gestão 

pública, sem desejar ser exaustivo, de forma a contribuir com a agregação do 

conhecimento nessa importante área de estudo.  

 

 

2.1 Controle na Administração Pública 
 

 

 A Administração Pública, no desempenho de suas funções deve submeter-se a 

controles diversos, incluindo o controle sobre seus próprios atos, comumente 

denominado controle interno. A finalidade desse controle é garantir que a administração 

atue em consonância com princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, 

almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa 

qualidade dos serviços prestados à população.   

 

Reis (2003) faz o seguinte alerta: “É através do exercício pleno do controle, para 

evitar que as entidades governamentais desperdicem os recursos que lhes são oferecidos 

pela sociedade, e se endividem mais do que o seu próprio lastro financeiro permite”. 

 

 

2.1.1 Evolução Histórica e Necessidade de Institucionalização 
 

 

Desde os primórdios, mesmo os governos mais simples, sentiam a necessidade 

de exercer o controle interno nas organizações, ainda que primitivas as formas de 

administração. 

 

Portanto, não há como se afirmar onde e quando o controle surgiu, visto que não 

se sabe precisar o lugar e a época em que o homem começou a pensar em si mesmo 

como sendo um membro integralizante da comunidade. Tornou-se inevitável, com a 
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formação dos governos, que se destinasse parcela dos bens produzidos pelas 

comunidades à conta deles, o que posteriormente, evoluiu para capitação de impostos. 

Entretanto, segundo Antônio Lopes Sá (1993), as formas de controle surgiram na 

Suméria, havendo inclusive profissionais especializados para sua execução. O autor 

revela ainda que: 

A necessidade de guardar memória dos fatos ocorridos com a riqueza 
patrimonial gerou critérios de escritas em formas progredidas mesmo nas 
civilizações mais antigas, como a da Suméria, há cerca de 6.000 anos, 
encontram-se já registros em peças de argila que indicam tais evoluções. 
Pequenas tábuas de barro cru serviam para gravar, de forma simples fatos 
patrimoniais diversos.3 

   

No entanto, somente com a ascensão do Estado concretizou-se a estruturação da 

Administração Pública de forma institucionalizada, tornando-se premente a necessidade 

de se intensificar o controle da administração financeira e orçamentária. Confirmando 

esse fato, vários países nos primeiros anos do século passado instituíram suas Cortes de 

Contas. 

 

O rei D. João III, por volta de 1530, com o intuito de povoar o Brasil, província 

portuguesa, encarregou Martin Afonso de tal encargo, entretanto, o resultado não foi o 

almejado, tendo sido criado o Governo Geral do Brasil, iniciando, assim, a organização 

administrativa do Brasil Colônia (WEHLING, 1986). 

 

O Conselho Ultramarino foi incorporado à nova estrutura administrativa, 

objetivando centralizar as relações entre Portugal e suas colônias, com poder de decisão 

sobre todos os assuntos a elas relacionados, inclusive a prestação de contas. No entanto, 

devido à escassez de recursos, tornava-se necessária a implantação de um controle mais 

eficiente para arrecadação de impostos. Por fim, foram extintas as capitanias 

hereditárias sem que lograsse êxito o controle das contas da colônia (WEHLING, 1986). 

. 

Em 1808, com a expedição de alvará real foi instituído o Erário Régio visando 

guardar os tesouros reais, tendo também sido criado o Conselho da Fazenda com o 

intuito de controlar os gastos públicos, considerado o embrião do Tribunal de Contas.  

Não obstante, o Conselho da Fazenda ao invés de promover o controle das contas deu 

                                                 
3 LOPES SÁ, Antônio. Curso de auditoria. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 1993, p. 13. 
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aparência legal à desmedida desordem reinante e aos desenfreados saques efetuados ao 

Erário Régio.4 

 

Com o advento da primeira constituição política do Brasil, em 1824, no seu 

artigo 172, estava previsto que “a receita e a despesa da Fazenda Nacional será 

encarregada a um Tribunal, debaixo do nome de Thesouro Nacional”.5 Tendo, destarte, 

o Conselho da Fazenda sido transformado em Tesouro Nacional não se revestindo do 

caráter de julgamento, mas prestando-se a realizar os primeiros orçamentos e balanços 

gerais (GIACOMONI, 2005) 

 

Em verdade, a monarquia representou, em um país primordialmente rural, uma 

organização destinada a atender aos desejos do Imperador e às forças políticas que 

detinham o poder. Nem mesmo a independência do Brasil permitiu a ruptura com o 

nepotismo, clientelismo e corrupção advindos da monarquia portuguesa. Cumpre 

relatar, que somente com a República, em 07 de novembro de 1890, por iniciativa de 

Rui Barbosa, Ministro da Fazenda, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas da 

União - TCU regido pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância 

e energia, para proceder ao exame, revisão e julgamento de todas as operações adstritas 

a receita e a despesa da União, sendo a fiscalização realizada pelo sistema de registro 

prévio.6  

 

A Constituição de 1891 foi que estabeleceu ao TCU competência para liquidar 

as contas de receita e despesa, porém o mesmo só veio a ser instalado, efetivamente, em 

1893, por empenho do ministro da fazenda, Serzedello Corrêa, no governo de Floriano 

Peixoto. Do ponto de vista do Poder, foi modificado, tendo sido inserido o federalismo 

norte-americano, bem como algumas reformas, entretanto, o poder ainda permaneceu 

fortemente centralizado e o interesse público atrelado aos interesses oligárquicos.7 

                                                 
4 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – Breve Histórico. TCU. – Portal Conheça o TCU. Disponível 
em: < http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,208335&_dad=portal&_schema=PORTAL > 
Acesso em: 03 nov. 2009. 
5 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. 1824. Disponível em: 
< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm > Acesso em: 
05/07/2009. 
6 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – Breve Histórico. TCU. – Portal Conheça o TCU. Disponível 
em: < http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,208335&_dad=portal&_schema=PORTAL > 
Acesso em: 03 nov. 2009. 
7 Ibidem. 
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Em janeiro de 1922, através da Lei 4.536, é organizado o código de 

contabilidade da União, fazendo-se presente o controle na administração pública 

brasileira. Ainda, nesse mesmo ano, o Decreto 15.783 aprova o regulamento da 

contabilidade pública (CASTRO, 1997). 

 

Ao TCU impingiram a Constituição de 1934, as atribuições de realizar o 

acompanhamento da execução orçamentária, o julgamento das contas dos responsáveis 

por bens e dinheiro públicos, o registro prévio das despesas e dos contratos e a 

elaboração de parecer prévio acerca das contas do Presidente da República, antes de 

serem encaminhadas à Câmara dos Deputados. As demais atribuições, com exceção da 

última citada foram mantidas pela Lei Maior de 1937; porém, a promulgada em 1946 

adicionou ao rol a competência para julgar a legalidade das concessões de pensões, e 

aposentadorias. Por seu turno, em 1937, o exercício do Poder é impregnado pelas 

características fascistas, passando posteriormente o País a viver períodos democráticos, 

mas ainda permanecendo presente a corrupção nas realizações político-administrativas 

(ENAP/MARE, 1995). 

 

Um fato importante foi a promulgação da Lei Federal nº 4.320, em 1964, que 

instituiu normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Como assevera, 

sinteticamente, J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis (2001): “agrupou 

duas técnicas que a tradição vem utilizando em um sistema de controle: o orçamento e a 

contabilidade” 8 e, a partir de então, mesmo sob um regime autoritário, instala-se no 

País a modernização, tornando-se primordialmente urbano, com aplicação de recursos 

em sua infra-estrutura. 

 

Nesse cenário, a Carta Magna de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional 

número 1, de 1969, retirou do Tribunal de Contas a competência relativa ao exame e 

julgamento prévio dos atos e contratos geradores de despesas, permanecendo, 

analogamente, a sua competência para apontar falhas e irregularidades, que senão 

sanadas seriam objeto de representação junto ao Congresso Nacional. Ainda, em 1967, é 

publicado o Decreto-lei nº 200 que estatuiu regras para a organização da Administração 

                                                 
8 MACHADO JR, J. Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. Lei 4.320 comentada com a introdução de 
comentários a Lei de Responsabilidade Fiscal. 30ª ed. Rio de Janeiro: IBAM, 2001, p.11.  
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Pública Federal, bem como estabeleceu os princípios racionais (planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle) necessários ao 

planejamento e a gestão orçamentária (BRESSER PEREIRA, 1996). 

 

A Constituição de 1998 veio para concretizar os anseios do povo e o controle, 

por sua vez, neste novo diapasão, passou a prevenir o desperdício dos recursos públicos, 

extirpar a ilegalidade e a improbidade, impedir lesões ao patrimônio público numa 

administração pública destinada a servir esse povo, viabilizando a consolidação dos 

direitos sociais. A Emenda Constitucional nº 19 veio auxiliar na concretização do 

anteriormente descrito, introduzindo a administração gerencial na organização pública, 

com enforque preventivo (BRESSER PEREIRA, 1998). 

 

Por fim, de relevante importância foi a promulgação da Lei Complementar nº 

101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como primordial objetivo o equilíbrio 

das contas públicas, através de medidas preventivas e corretivas, tudo mediante a 

efetivação de metas de resultado entre receita e despesa. 

 
 
2.1.2 Conceitos  

 

 

No âmbito da administração pública, todo ato ou procedimento que venha a ser 

adotado deverá respeitar rigorosamente a legislação vigente e a implantação do controle 

não pode ser diferente. Tendo ciência que é para tornar melhor a máquina 

administrativa governamental, o executivo deve buscar junto ao Poder Legislativo a 

aprovação das leis que darão respaldo à implantação de ações administrativas 

almejadas, no sentido da qualificação cada vez maior da prestação do serviço público.  

 

Outro ponto que merece ser lembrado é que o controle deve sempre estar em 

sintonia com o que fora planejado, pois possui papel fundamental na execução, 

andamento e alcance do seu resultado, ou seja, o planejamento servirá como norte para 

o controle. Deve-se ressaltar que, ao elaborar metas de planejamento da administração 

pública, são traçados resultados de onde pode e se deve chegar. Portanto, tal integração 

será de suma importância para a obtenção do resultado almejado. Colaborando com esse 

pensamento, Cruz e Glock (2003, p. 19) nos ensinam: 
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O ato de controlar está intimamente ligado ao ato de planejar. Dá retorno ao 
processo de planejamento e visa garantir que, através da aplicação dos 
recursos disponíveis, algum resultado seja obtido, seja na forma de produto 
ou de serviços. No caso da área pública, dentre os resultados a serem obtidos 
com os procedimentos de controle, enfatiza-se a garantia de que os aspectos 
legais estão sendo rigorosamente observados.9   

 

Com intuito de esclarecer melhor e enfatizar mais ainda, o papel do controle, 

principalmente, no âmbito da administração pública, Cruz e Glock (2003) vão mais 

além, quando alertam: 

 

O controle caracteriza-se, portanto, por qualquer atividade de verificação 
sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica, 
consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma 
situação, um resultado etc., com o objetivo de se verificar se existe 
conformidade com o padrão estabelecido, ou com o resultado esperado, ou 
ainda, com o que determinam à legislação e as normas. Estas atividades, 
exercidas pelos diversos segmentos da estrutura organizacional, constituem 
os chamados controles internos.10 

 

Albuquerque (2002) afirma que planejar é, logicamente, o requisito primário 

mais elementar da administração e consiste na ordenação sistemática da conduta para a 

consecução de determinados propósitos. Se não houver um mínimo razoável de 

deliberação que as oriente, as ações não merecem o qualitativo de administrativas. O 

processo de programar é parte necessária à função administrativa.  

 

Para melhor entendimento, uma vez que a palavra controle assume diversas 

conotações dependendo da forma e do contexto em que é utilizada, apresentam-se a 

seguir alguns dos seus principais conceitos e significados. 

 

Segundo Plácido e Silva (2000):  

 

... derivado do francês controler (registrar, inspecionar, examinar) ou do 
italiano controllo (registro, exame), admitiu-se o vocábulo na técnica 
comercial para indicar inspeção ou exame, que se processa nos papéis ou nas 
operações, registradas a cada instante, nos estabelecimentos comerciais.11 

 

                                                 
9 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios: orientação para 
implantação e relacionamento com os tribunais de contas. São Paulo: Atlas, 2003. 
10 Ibidem. 
11 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.  
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Vale destacar, ainda, conceitos que constam no Novo Dicionário Aurélio Século 

XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa, que informa: 

 

Controle – 1. ato, efeito ou poder de controlar, domínio, governo; 2. 
fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos 
ou sobre produtos, serviços, materiais, etc., para que tais atividades, ou 
produtos, não desviem das normas e determinações preestabelecidas.12 

 

Analisando os supracitados conceitos, observa-se que, em linhas gerais, o ato de 

controlar é perfeitamente admitido em diversas situações, pois está intimamente adstrito 

ao cotidiano do cidadão comum, como também as dependências de estruturas 

organizacionais mais complexas. Para fortalecer essa idéia, Cruz e Glock (2003) 

admitem: 

 

O conjunto de procedimentos de controle praticado internamente em 
qualquer organização pode perfeitamente ser comparado com aqueles que 
exercemos em nossa vida pessoal. Assim como uma dona-de-casa controla os 
gastos domésticos e cada cidadão mantém sob controle o saldo de sua conta 
bancária, numa organização empresarial ou pública existe um conjunto de 
procedimentos voltados a garantir a obtenção de resultados e também, em 
especial, no segundo caso, destinados a assegurar a observância à 
legislação.13   

 

Neste contexto, Fayol (1981) afirma que: 

 

O controle é aplicável a tudo: às coisas, às pessoas, aos atos, ou seja: 

a) Do ponto de vista administrativo: é necessário assegurar-se de que o 
programa existe, é aplicado e está em dia, e de que o organismo social está 
completo, o comando exercido segundo os princípios adotados, as 
conferências de coordenação se realiza; 

b) Do ponto de vista comercial: é preciso assegurar-se de que os materiais 
que entraram e saíram são exatamente considerados no que toca à quantidade, 
à qualidade e ao preço, se os inventários estão corretos, os contratos são 
perfeitamente cumpridos; 

c) Do ponto de vista técnico: é preciso observar a marcha das operações, seus 
resultados, suas desigualdades, o funcionamento do pessoal; 

d) Do ponto de vista financeiro: o controle se estende aos livros, ao caixa, aos 
recursos e às necessidades, ao emprego de fundos; 

e) Do ponto de vista de segurança: é necessário assegurar-se de que os meios 
adotados para proteger os bens e as pessoas estão em bom estado de 
funcionamento; 

                                                 
12 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio – o dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
13 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios: orientação para 
implantação e relacionamento com os tribunais de contas. São Paulo: Atlas, 2003. 
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f) Do ponto de vista contábil: é preciso verificar se os documentos 
necessários cheguem rapidamente, se eles proporcionam visão clara da 
situação da empresa, se o controle encontra nos livros, nas estatísticas e nos 
diagramas bons elementos de verificação e se não existe nenhum documento 
ou estatística inútil.14 

 

 

2.1.3 Tipologias de Controle 
 

 

Na atualidade, existe um grande número de tipologias para caracterizar os 

controles incidentes sobre a administração pública. Entretanto, aqui será utilizado, por 

ser considerado o mais objetivo, o critério que possui como base a identificação do 

órgão que exerce o controle, uma vez que para o presente trabalho a importância maior 

é a apreciação do controle interno. Nesta esteira de entendimento, segundo Di Pietro 

(2005), o controle pode ser: administrativo, legislativo ou judicial. 

 

O controle administrativo é aquele exercido pela própria Administração Pública 

sobre seus atos para mantê-los dentro da legalidade, tendo em vista as necessidades do 

serviço, bem como estar inserido nas exigências técnicas e econômicas para sua 

consecução. Na administração direta é originário do poder de autotutela, através do qual 

a administração pode rever seus atos quando inoportunos, ilegais ou inconvenientes; 

enquanto que na administração indireta é decorrente do poder de tutela, só podendo ser 

exercido nos limites estabelecidos pela lei (DI PIETRO, 2005). 

 

Para consecução efetiva do controle administrativo são considerados necessários 

os seguintes meios: a fiscalização hierárquica, que é realizada através dos órgãos 

superiores sobre os inferiores na mesma administração, com intuito de ordenar, 

coordenar, orientar e corrigir, concomitantemente, atividades e agentes; e, os recursos 

administrativos que são todas as formas, através das quais os administrados podem 

propiciar o reexame do ato pela própria Administração Pública (MEIRELLES, 2008). 

 

Já o controle legislativo é oriundo das Câmaras Municipais, Assembléias 

Legislativas Estaduais, Câmara de Deputados e Senado Federal, e desempenhado por 

seus respectivos parlamentares, eleitos e legitimados pela escolha democrática popular. 

                                                 
14 FAYOL, Henri. Administração industrial e geral. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 1981. 
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De um lado, existe a regra do artigo 71 da Constituição Federal de 1988 elucidando que 

parte desse controle será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União. Mediante tal assertiva, o controle legislativo é dividido sobre duas 

formas: controle político previsto em diversos pontos da Carta Magna, realizada pelas 

casas legislativas; e o controle financeiro, cujo conteúdo encontra-se previsto no artigo 

70 da Constituição Federal, compreendendo a fiscalização financeira, patrimonial, 

orçamentária, contábil e operacional, tendo como finalidade avaliar os atos públicos de 

gestão quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.15 

 

No campo do controle legislativo, os Tribunais de Contas ocupam posição 

relevante em decorrência do potencial que suas ações possibilitam à efetivação do 

controle na administração pública. 

 

Por fim, o controle judicial é exercido, exclusivamente, pelo Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos praticados pelo Executivo, Legislativo, assim como pelo 

próprio Judiciário quando executa atividade administrativa. Percebe-se que tal controle 

possui como fundamento o Estado de direito e o princípio da legalidade dos atos 

públicos (MEIRELLES, 2008). 

 

No Brasil é adotado o sistema de jurisdição una, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXXV da Constituição Federal, detendo, portanto, o Judiciário o monopólio da função 

jurisdicional. Cumpre ao Judiciário apreciar lesão ou ameaça de lesão a direitos 

individuais ou coletivos, com força de coisa julgada, ainda que o autor da lesão seja o 

próprio poder público. 

 

A fim de anular ou reparar atos da administração, a Lei Maior prevê as seguintes 

ações específicas de controle da administração pública, que a doutrina denomina 

remédios constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado 

de segurança individual, mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil 

pública, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade 

(DI PIETRO, 2005). 

                                                 
15CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 20ª ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008. 
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Ante as possibilidades do controle em cada poder são previstos, expressamente, 

na Lei Maior dois níveis de controles, quais sejam: o controle interno e o externo. De 

forma resumida, pode-se dizer que, se o controle advém da própria instituição 

denomina-se controle interno. Por outro lado, o controle que não pertence à estrutura do 

ente controlado, configura-se como controle externo. Destaque-se que, mesmo sendo 

utilizada a via do controle interno nas instituições, ainda assim é obrigatório o 

julgamento das contas dos administradores públicos pelo Poder Legislativo baseado nos 

pareceres dos Tribunais de Contas. 

 

Contextualizando, de forma sucinta, é mister afirmar que os controles interno e 

externo, uma vez interligados, formam o Sistema de Controle da Administração 

Pública, com vistas a atender ao interesse coletivo, consolidando um modelo de controle 

social, como verdadeiro espaço de aprendizado da cidadania.    

   

 

2.2 Controle Interno na Gestão Pública 
 

 

A administração pública buscando sua modernização vem, ao longo dos tempos, 

introduzindo novos procedimentos de gestão. A adoção e o fortalecimento do controle 

interno nas organizações públicas é o exemplo da evolução do Estado, pois seu papel 

primordial é zelar pela coisa pública, revertendo em serviços de qualidade e, 

conseqüentemente, na satisfação dos anseios da sociedade. Portanto, constitui o controle 

interno - CI um poderoso instrumento gerencial, através da transparência das atividades 

administrativas, permitindo a responsabilização individual e viabilizando o 

cumprimento das metas traçadas pela entidade pública. 

 

Ademais, o controle interno não se atém, unicamente, aos enfoques adstritos às 

funções de contabilidade e finanças, entretanto, abrange todos os aspectos que 

envolvem as operações de uma organização estatal, desenvolvendo ações de caráter não 

apenas repressivo, mas, principalmente, preventivo e sistemático. Portanto, neste 

contexto, justifica-se a importância da implantação do controle interno - CI nas 

organizações públicas, particularmente, nas entidades municipais. 
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Seguindo nessa linha de pensamento, Neves (2002, p. 14) ressalva que:   

 

O controle interno integra as atividades normais da Administração Pública, 
estando subordinado ao responsável pelo órgão ou pela entidade, objetivando 
acompanhar a execução dos atos indicando, em caráter opinativo, preventivo 
ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, o controle da execução 
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, bem como os controles 
administrativos de um modo geral. 

 

 

2.2.1 Conceitos e Legislação Específica 
   

 

Ao tratar do tema Controle Interno - CI percebe-se que, ao longo dos anos, a 

literatura foi adquirindo diversos e variados tipos de conceitos. Nota-se que, todos têm 

como objetivo principal esclarecer melhor o verdadeiro papel e a importância do 

referido tema. Destacam-se a seguir, alguns dos principais conceitos que tiveram maior 

abrangência e mais ampla divulgação, são eles:  

 

A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores – 

INTOSAI (2004) afirma que: 

 

Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de 
funcionários; e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável 
segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos 
gerais serão alcançados: execução ordenada, ética, econômica, eficiente e 
eficaz das operações; cumprimento das obrigações de accountability; 
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, e salvaguarda dos recursos 
para evitar perdas, mau uso e dano.16 

 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) 

revela: 

Controle interno compreende o plano da organização e todos os métodos e 
medidas adotadas pela empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a 
exatidão e confiabilidade dos dados contábeis, promover a eficiência 
operacional e fomentar o respeito às políticas administrativas fixadas pela 
gestão. 

                                                 
16 INTOSAI - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores. Normas de auditoria 
do INTOSAI. Trad. Tribunal de Contas da União, 1ª ed., Salvador: Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, 2004. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, o Instituto de Auditores Internos do Brasil - 

Audibra (1992, p.48), apresenta o seguinte conceito: 

 

(...) controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada pela 
administração (assim compreendida tanto a Alta Administração como os 
níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os 
objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos. A Alta Administração e a 
gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de 
maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização. 

 

Almeida (1996) destaca também, que o controle interno representa em uma 

organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de 

proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na 

condução ordenada dos negócios da empresa. 

 

 Diante do que foi exposto, chega-se ao entendimento de que o tema supracitado 

possui diversos e amplos conceitos. Sendo assim, Cruz e Glock (2003, p. 21) informam: 

 

Trata-se de uma conceituação bastante abrangente, em que, de imediato, 
constata-se que o controle interno não se refere apenas aos enfoques 
diretamente relacionados às funções de contabilidade e finanças, mas a todos 
os aspectos que envolvem as operações de uma organização. 

Devido a sua amplitude, para que este conceito seja corretamente 
compreendido, deve-se analisar seus componentes isoladamente. Assim 
pode-se dizer que: 

a) plano de organização: é a forma através da qual se organiza um sistema. A 
estrutura organizacional necessita corresponder a uma adequada e balanceada 
divisão de trabalho, de forma que sejam estabelecidas as relações de 
autoridade e responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de 
trabalho exigidas para a consecução dos objetivos da organização, e de 
maneira que sejam definidas, claramente, as responsabilidades e autoridades 
dos diversos níveis. Representa, em outras palavras, a definição de quem faz 
o que e quem tem autoridade sobre quem na organização; 

b) métodos e medidas: são os procedimentos adotados no dia-a-dia de uma 
organização empresarial ou pública, que estabelecem os caminhos e os meios 
de comparação e julgamento para se chegar a determinado fim, mesmo que 
não sejam preestabelecidos de maneira formal, através de normas, manuais 
de serviços, rotinas etc.; 

c) proteção do patrimônio: várias são as formas pelas quais os bens e direitos 
da organização são salvaguardados e defendidos (custódia, controle e 
contabilização de bens, área de competência, normas, etc.); 

d) exatidão e fidedignidade dos dados contábeis: estão relacionadas à 
precisão e observância aos elementos dispostos na contabilidade. A 
existência de um plano de contas que facilite o registro, a preparação de um 
manual descritivo do uso das contas, conjugado com a definição de 
procedimentos que possibilitem a análise, a classificação adequada dos dados 
contábeis, a conciliação e a solução tempestiva de quaisquer divergências são 
elementos significativos para a expressão da fiel escrituração contábil. 
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e) eficiência operacional: é obtida da definição de adequado plano de 
organização, aliado a métodos e procedimentos bem definidos, e ainda com a 
observância de normas salutares no cumprimento dos deveres e funções e 
com a existência de pessoal qualificado, adequadamente supervisionado, no 
desenvolvimento de suas atividades.  

 

O controle interno - CI implantado nas dependências da administração pública 

irá colaborar para o alcance de uma boa gestão, onde deverá repassar periodicamente 

informações à sua administração superior, relacionadas às diversas áreas como: 

administrativa, operacional, contábil ou jurídica, que estão sendo devidamente 

controladas.  Portanto, agindo dessa forma, o controle interno servirá como auxiliar para 

o gestor, já que este possui a incumbência de oferecer ao cidadão, com eficácia e 

eficiência a disponibilização de um bom serviço público. 

 

Por fim, lembramos que uma das mais importantes características do controle 

interno é fortalecer a integridade da gestão pública; é atestar e resguardar a excelente 

conduta e o bom desempenho do gestor, pois tal finalidade resultará na boa aplicação 

dos recursos recebidos, transformando-os em ações de políticas públicas voltadas para 

suprir as necessidades do cidadão, em conformidade com a legislação vigente. 

 

A aprovação da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, marca o início do 

controle na administração pública brasileira.  

 

Constata-se que, anteriormente à Lei Federal nº 4.320/64 jamais um instrumento 

legal tinha abordado a adoção do controle interno em estruturas de entidades 

governamentais. No entanto, em decorrência de estabelecer novas medidas para a 

administração pública, a referida lei contemplou a obrigatoriedade de adequação do 

controle interno, tendo no primeiro momento dado ênfase ao controle da execução 

orçamentária. Para melhor explicitar o exposto, o presente trabalho traz à tona, o artigo 

75 da supracitada Lei Federal, que estabelece: 

 

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:   

I – a legalidade dos atos que resultem a arrecadação da receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;  
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II – a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por 
bens e valores públicos; e  

III – o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.17  

 

Percebe-se, então, que a norma legal trata o conceito de controle no seu sentido 

mais amplo, definindo sua universalidade, isto é, procura incluir, sem exceção, o 

controle em todos os atos da administração pública. 

 

Dando continuidade, a Lei Federal nº 4.320/64 merece destaque quando 

disciplina em seu Capítulo II – Do Controle Interno – Art. 76: “O Poder Executivo 

exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízos das 

atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente”.18  

 

Outro momento marcante para o controle interno nas organizações públicas foi o 

advento da Constituição Federal de 1967, pois trouxe um aprimoramento à legislação, 

reflexo herdado da promulgação da Lei Federal nº 4.320/64, onde firmou mais ainda a 

necessidade de ser introduzido o controle interno entre os Poderes do Estado 

governamental. Enaltecendo o exposto, seguem as determinações contidas em seus 

artigos 16 e 70, quais sejam:     

 
Art. 16. A fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios será 
exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e controle interno 
do Executivo Municipal, instituídos por lei. 

(...) 

Art. 70. A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo 
Congresso Nacional mediante controle externo e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo, instituídos por lei.19 

 

A Constituição Federal de 1988 chegou como grande reforço para consolidar 

definitivamente a implantação do controle na administração pública, eximindo dúvidas 

que pairavam, tais como: será que a ação do controle interno mantido pelo Executivo 

abrange os demais Poderes? 

 

                                                 
17 MACHADO JR, J. Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. Lei 4.320 comentada com a introdução de 
comentários a Lei de Responsabilidade Fiscal. 30ª ed. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.  
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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O artigo 74 da supracitada Constituição conseguiu esclarecer de maneira 

eficiente, tal questionamento, conforme exposto: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade 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 institucional20 

 

Com o intuito de enfatizar e enriquecer o foco dessa pesquisa, onde o tema 

aborda o controle interno, apresentam-se os artigos da referida Carta Magna que 

mencionam o assunto: 

    

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. 

(...) 

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.21 

 

 A Constituição do Estado de Pernambuco de 1989 também traz sua parcela de 

contribuição para o controle na organização pública, pois menciona em seus artigos 29, 

31 e 86 o exercício do controle interno e externo, de tal maneira que fortalece as 

atribuições dos seus respectivos órgãos e ressalta, ainda, a busca pelos resultados da 

gestão, quanto à eficiência e eficácia. Tal afirmação pode ser constatada em seu art. 29, 

§ 1º, onde estabelece: 

 

Art. 29. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta e 
fundacional, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle 

                                                 
20 BRASIL. Constituição. Brasília: Senado Federal, 1988. 
21 Ibidem. 
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externo e pelos sistemas de controle interno dos Poderes Legislativo, 
Executivo e judiciário. 

§ 1º. A fiscalização mencionada neste artigo incidirá sobre os aspectos da 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas.22 

 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estatui normas para Licitações e 

Contratos realizados com a administração pública brasileira. Com relação ao controle 

interno, a referida norma prevê em seus artigos 102 e 113: 

 

Art. 102.  Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os 
magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os 
titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer 
dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, 
remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. (grifos nossos) 

(...) 

Art. 113 O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados 
da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e 
regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem 
prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.  

§1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 
representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de 
controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins 
do disposto neste artigo  

§2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle 
interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à 
data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção 
de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
determinada (grifos nossos).23 

 

  A Lei Complementar Federal nº 101, de 05 de maio de 2000, denominada Lei 

de Responsabilidade Fiscal – LRF, é considerada de suma importância para o alcance 

da modernização da administração pública, visto que sua finalidade está voltada para o 

planejamento das ações administrativas revertidas em políticas públicas, transparência e 

publicidade dos atos governamentais e, ainda, do controle e limites com os gastos 

públicos. Com todas essas características, a referida Lei credita ao controle interno um 

instrumento de mecanismo gerencial, fundamental para obtenção dos resultados 

                                                 
22 PERNAMBUCO. Constituição Estadual. Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. 
Disponível em: < http://legis.alepe.pe.gov.br/legis_superior_constituicao.aspx > Acesso em 04/12/2009. 
23 BRASIL. Lei Federal nº 8.666. Lei das Licitações Públicas. Brasília, DF. Senado Federal, 1993. 
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almejados. Para tanto, a LRF reservou parte de seus artigos com fins de enfatizar 

aspectos que estão diretamente relacionados ao controle interno e à administração 

pública, conforme segue:  

 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo II 
do Título VI da Constituição... 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas (...)  

(...)  

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de 
Contas, e o sistema de controle interno do Poder Executivo fiscalizarão o 
cumprimento das normas nela estabelecidas, com ênfase no que se refere a:  

 – limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 
Restos a Pagar;  

– atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;  

– medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite, nos termos dos arts. 22 e 23;  

– providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;  

– destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 
restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;  

– cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 
houver.24  

 

Por fim, acrescenta-se a Lei Ordinária Estadual nº 12.600/04, que é a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que menciona, em alguns de 

seus artigos, os deveres e obrigações dos Poderes públicos com o controle interno: 

 

Art. 10 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado e os 
Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios manterão, de forma 
integrada, em sua esfera de governo, sistema de controle interno com a 
finalidade de: 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, 
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 do Estado; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

                                                 
24 BRASIL. Lei Federal nº 101. Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasília, DF. Senado Federal, 2000. 
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V – VETADO. 

Art. 11. As normas estabelecidas neste Capítulo aplicam-se, no que couber, 
aos Municípios. 

 (...) 

Art. 69. As recomendações e medidas saneadoras determinadas nas 
Deliberações emitidas pelo Tribunal de Contas vinculam o responsável ou 
quem lhe haja sucedido com vistas a não reincidência passível de cominação 
das sanções previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. O controle interno dos Poderes e Órgãos submetidos à 
competência do Tribunal de Contas deverá manter arquivo atualizado de 
todas as recomendações exaradas em suas Deliberações de forma a observar 
o seu devido cumprimento.25 

 

Diante do que foi exposto, fica comprovado que o controle interno na 

administração pública brasileira está respaldado por inúmeras Leis Federais e Estaduais. 

Percebe-se, no entanto, que a adoção do controle representa apenas mais uma 

ferramenta gerencial legal, uma vez que em diversas instituições públicas, ele ainda não 

saiu do papel, precisando realmente ser colocado em prática.  

 

Com relação ao Estado de Pernambuco, chega-se à conclusão de que estava 

faltando, ainda, um instrumento legal específico e oriundo do TCE-PE, no entanto, esta 

ausência já não existe mais, pois no dia 01 de abril de 2009, este Tribunal instituiu a 

Resolução TC nº 001/09, que dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a 

coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais. Tal norma será 

analisada detalhadamente no item 2.4.2 do presente trabalho.  

  

Outro ponto importante que deve ser abordado está relacionado com a postura 

que será adotada pelo TCE-PE, no tocante ao cumprimento, por seus jurisdicionados, do 

estabelecido na supracitada Resolução. É fato que o alcance do êxito para a estruturação 

do Sistema de Controle Interno nas entidades públicas do Estado dependerá 

principalmente da atuação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Espera-se 

que seu corpo técnico e julgador trabalhem em sintonia, onde serão tomadas todas as 

medidas cabíveis, objetivando primar pelo fortalecimento do controle interno na 

administração pública. Tais condutas apresentam-se em conformidade com as metas 

traçadas pelo planejamento estratégico do TCE-PE. 

                                                 
25 PERNAMBUCO. Lei Ordinária Estadual nº 12.600 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. Disponível em:  
< http://legis.alepe.pe.gov.br/legis_superior_constituicao.aspx > Acesso em 04/12/2009. 
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Nessa linha de entendimento, no final de 2007 o TCE-PE implantou o 

planejamento estratégico para o quinquênio 2008 - 2012, que é uma excelente 

ferramenta de gestão moderna, no qual possui as seguintes referências: 

 

MISSÃO: Fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade. 
 
 
VISÃO: Ser identificado pela sociedade como instrumento efetivo na melhoria da 

gestão pública, na defesa do interesse social e no combate à corrupção. 

 

Sendo assim, o referido planejamento contemplou, dentre os seus objetivos 

estratégicos, o controle interno sob o seguinte enfoque: “Exigir e colaborar com o 

fortalecimento do controle interno dos jurisdicionados”, cuja descrição apresenta-se a 

seguir (Quadro 01). 

 

QUADRO 01: DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO DO TCE-PE 

 
Objetivo 

 

 
Exigir e colaborar com o fortalecimento do controle 

interno dos jurisdicionados 
 

Perspectiva 
 

Clientes 
 

1 - Descrição do objetivo: 
 
Como atua no início do processo de despesas, o controle interno, se funcionando 
bem, tem condições de impedir e sanar grande parte das irregularidades cometidas 
nas administrações. Assegura a legalidade nas ações, a proteção do patrimônio 
público e a eficiência na aplicação dos recursos, garantindo melhores resultados da 
gestão para a sociedade. Também auxilia e facilita a fiscalização pelo controle 
Externo, sendo o elo entre a gestão e o TCE-PE. 
 
O Tribunal deve determinar que todos os entes jurisdicionados implantem Sistema de 
Controle Interno. É importante ressaltar que cabe ao Tribunal verificar e orientar o 
bom funcionamento dos sistemas de controle interno dos jurisdicionados. 
 
2 – Descrição da situação atual do objetivo: 
 
Atualmente, não há Sistemas de Controle Interno na grande maioria dos 
jurisdicionados do TCE-PE. 
 
A ausência de controle interno dificulta a produção de informações confiáveis 
(principalmente passivo, créditos tributários, etc.) para a própria gestão do 
jurisdicionado e para que o Tribunal possa verificar aspectos relacionados à gestão 
fiscal. 
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3 – Indicador Estratégico: 
 
Nome: Índice de Controle Interno em funcionamento no Estado e nos Municípios. 
 
Definição: Mede se há sistema de controle interno instituído por lei e funcionando 
adequadamente no âmbito dos Poderes Estadual e Municipal. 
 
Responsável pela medição: CCE 
 
Meta (2008/2009): Executar 100% do Plano de Ação de construção da base de dados 
do indicador. 

 

 

2.2.2 Objetivos do Controle Interno 
 

 

 As atividades de controle interno, sempre que possível, deverão ser exercidas de 

forma concomitante aos atos controlados, visto que, o Controle Interno deve contribuir 

para que sejam atingidos os objetivos da organização referentes à: 

 

• Eficiência e efetividade operacional, relacionada aos objetivos 

básicos da organização; 

• Confiabilidade nos registros contábeis e financeiros, devendo todas 

as operações serem registradas e refletirem transações reais, 

consignadas pelos valores e enquadramentos corretos; 

• Conformidade com leis e normativos aplicáveis à organização e sua 

área de atuação.26 

 

 O controle interno abrange toda uma estrutura que permite viabilizar o que fora 

planejado com aceitável segurança. Para tanto, tomando como base o conceito de 

controle interno, disposto no Guia de Orientação aos Novos Gestores27, podem-se 

enumerar alguns de seus principais objetivos: 

 

                                                 
26 FARIAS, Roseane Milanez de. Auditoria e Controle Interno: Conceitos, Normas e Aplicações. 
Apostila de Curso. Recife: ECPBG, 2010. 
27 SILVA, Almeny Pereira da et al. Guia de Orientação aos Novos Gestores. Recife: Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco, 2005. 
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• Comprovar a veracidade das informações e relatórios contábeis, 

financeiros e operacionais, visando à realimentação de informações 

para a correção e aplicação de políticas públicas; 

• Salvaguardar os ativos da instituição, contra os desvios, perdas ou 

desperdícios, intencionais ou não e das irregularidades que se 

possam produzir; 

• Preservar a instituição de erros, falhas e fraudes, e em caso de 

ocorrência das mesmas, buscar meios de detectá-las e tomar as 

providências cabíveis para sua extinção, e imediatamente informar 

as ocorrências à instância superior (gestor); 

• Implantar métodos e procedimentos rotineiros e uniformes, com 

intuito de evitar danos ao patrimônio público; 

• Visar à eficiência operacional da instituição pública, e quando 

necessário aplicar os devidos ajustes. 

• Seguir respeitando a realização de metas planejadas, para obtenção 

de resultados pretendidos que é o interesse público, legitimado de 

forma democrática.  

 

Segundo Fayol (1981, p.139), o controle tem por objetivo “assinalar as faltas e 

os erros a fim de que se possa repará-los e evitar sua repetição”.  

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005): 

 

A finalidade do controle é de assegurar que a administração atue em 
consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 
jurídico, como os da Legalidade, Moralidade, Finalidade Pública, 
Publicidade, Motivação, Impessoalidade, em determinadas circunstâncias, 
abrange também o controle chamado de mérito e que diz respeito aos 
aspectos discricionários da atuação administrativa. 28  

 
 
2.2.3 Classificação do Controle Interno 
 

 

É possível encontrar na literatura diversos tipos de classificação dos controles 

internos, porém, será apresentada aqui a divisão que é mais citada pela doutrina quanto 
                                                 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 636. 
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à tempestividade e que servirá melhor didaticamente para expor e explicar de que forma 

os controles atuam na administração pública. 

 

Segundo Odete Medauar (1993) o controle pode atuar como: prévio, 

concomitante e posteriormente, conforme esclarecimentos a seguir: 

 

a) Prévio: é mais provável de ser utilizado quando a instituição possui 

implantado um sistema de controle interno, pois seu papel é prevenir, evitar e 

coibir a ocorrência de erros, falhas e desperdícios da coisa pública. Pode-se 

afirmar, ainda, que o gestor que agir com esse tipo de controle, tanto estará 

exercitando o Princípio da Prudência, como também o Princípio da 

Economicidade, já que estudos revelam que sai muito mais barato evitar que 

aconteça a irregularidade. Para exemplificar tal controle, pode-se citar o registro 

documental da entrada e saída de material do almoxarifado da prefeitura, com a 

finalidade de não permitir os desvios e, consequentemente, dano ao erário.    

 

b) Concomitante: é a ação de controlar em tempo real, pois suas medidas são 

adotadas conjuntamente com o posicionamento e postura da administração. O 

acompanhamento é realizado no momento em que as situações estão 

acontecendo. Oferece condições e oportunidade ao gestor de corrigir suas falhas, 

sem causar maiores prejuízos à instituição pública. Para muitos estudiosos, esse 

é o controle mais eficaz, pois seu resultado é enérgico, imediato e facilmente 

visualizado. Com fins de destacar tal procedimento, temos as chamadas 

incursões, que são realizadas pelas equipes de fiscalização do TCE-PE. São 

visitas periódicas “in loco”, com o objetivo de fiscalizar o período atual, ou 

seja, o momento que a administração pública está vivenciando. 

 

c) Posteriormente: é realizada após o fato já ter sido consumado e suas 

correções são adotadas bem depois das situações irregulares terem sido 

cometidas. Vulgarmente, o corpo técnico do TCE-PE chama essa fase do 

controle de autópsia documental, pois são realizadas fiscalizações “a 

posteriori”, auditorias em cadáveres processuais, nos quais constam 

irregularidades que já ocorreram há anos. Portanto, leva-se a conclusão de que 

são bem mais complicadas de se resolverem, devido ao longo tempo decorrido, 



43 

quer pela falta de fiscalização, ou ainda, pelos prazos estabelecidos pela 

legislação. Outro complicador que merece destaque está relacionado ao custo 

das irregularidades: além da dificuldade para solucioná-las, suas medidas 

corretivas saem muito mais onerosas ao Poder Público. Para exemplificar as 

situações supramencionadas, destaca-se a análise das prestações de contas 

anuais das entidades públicas. 

 

Portanto, no sentido de colaborar com o que foi exposto, anteriormente, dando 

maior sustentabilidade, apresentam-se os ensinamentos de Reis (2001), onde afirma 

que: “o controle posterior está estreitamente ligado ao controle de índole contábil, 

orçamentária, financeira e patrimonial, enquanto o controle concomitante se coaduna 

com o controle operacional”.29 

 

 

2.2.4 Princípios que Norteiam o Controle Interno 
 
 
 

É interessante assinalar que, segundo Walber de Moura Agra (2002, p. 106): 

 

Os princípios possuem força normativa das regras jurídicas, como quaisquer 
outras normas contidas na Constituição, e as cominações que lhes forem 
contrárias devem ser declaradas inconstitucionais. Esta ressalva é importante 
para asseverar que seu papel não é apenas instrumental – possuem autonomia 
própria, sem necessitar para a sua incidência da aplicação de uma regra. 

  

Fixada esta premissa, segundo o Guia de Orientação aos Novos Gestores30, são 

os seguintes os princípios de controle interno: segregação de funções, análise da relação 

custo-benefício, qualificação adequada, treinamento e rodízio de pessoal, instruções 

devidamente formalizadas, controle sobre as transações, revisão e avaliação 

independentes, delegação de poderes e fixação de responsabilidades.  

 

 

 

                                                 
29 REIS, Neide de Souza. Controle externo e interno da administração pública. Fórum Administrativo, 
Belo Horizonte, 2001. 
30 SILVA, Almeny Pereira da et al. Guia de Orientação aos Novos Gestores. Recife: Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco, 2005. 
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a) Segregação de Funções  
  

Tido como um dos primordiais princípios que norteiam o controle interno, 

significa que as tarefas e responsabilidades tangentes à autorização, processamento, 

registro e revisão de determinada unidade devem ser desempenhadas por diferentes 

pessoas, visando oferecer uma razoável segurança ao cumprimento dos objetivos gerais 

da organização. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a garantia da independência funcional dos 

integrantes e dos departamentos é preponderante para que não ocorram irregularidades, 

bem como falhas, já que nenhuma pessoa possui pleno domínio sobre qualquer parcela 

significativa de uma mesma transação, ou seja, nenhum servidor executará sozinho o 

ciclo completo de uma transação. 

 

Deve-se assinalar que a estrutura e a distribuição de funções sejam bem 

definidas e, mais salutar ainda, é que estejam especificadas em manual da organização, 

contendo as atribuições e procedimentos de cada unidade. 

 

b) Análise da Relação Custo-Benefício 
 

Esse princípio envolve também questão de mérito, pois representa a necessidade 

de o administrador realizar sempre a análise comparativa entre o custo de se realizar 

determinado controle e os respectivos benefícios que propiciará ao órgão. 

 

Partindo dessa premissa, é importante observar que o custo da atividade de 

controle, embora este jamais deva distanciar-se da eficiência administrativa, não pode 

exceder os benefícios que ele pretenda proporcionar. Entretanto, compete ao 

administrador, diante de cada caso concreto, valorar o benefício auferido em detrimento 

do gasto realizado, desistindo da realização de um controle mais rigoroso, quando 

averiguar que os recursos a serem gastos com tal controle serão superiores ao custo da 

aquisição a ser realizada, ou ainda, quando for inconciliável com o seu orçamento. 

 

Ocorre, porém, que nem sempre é fácil para o administrador realizar a 

mensuração da relação custo-benefício, cabendo a ele, portanto, para ensejar uma 
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melhor análise dessa relação, utilizar-se de padrões de comparação e mensuração, bem 

como de outros elementos que possibilitem identificar os desvios confrontados com os 

resultados obtidos através do controle.    

 

c) Qualificação Adequada, Treinamento e Rodízio de Pessoal 
 

O mecanismo ideal é a profissionalização dos funcionários ou servidores, de 

modo a se formarem quadros funcionais de excelência e a promoção de rodízios 

periódicos, principalmente no tocante aos que exercem atividades estratégicas, com o 

intuito de atenuar ou eliminar a possibilidade de fraudes. 

 

Os que ingressarem no órgão deverão ser cuidadosamente selecionados e serem 

detentores de um nível de competência que lhes permitam entender a importância de 

desenvolver, implantar e manter controles internos apropriados. Esses novos 

funcionários ou servidores devem, ainda, caracterizarem-se pela integridade pessoal e 

profissional e serem submetidos a cursos de formação, que possibilitem melhoria da 

eficiência e redução de custos. 

 

Com efeito, esta capacitação profissional deve ser entendida como meio de se 

atingir a qualificação e a excelência no serviço público, sendo pressuposto do bom 

desempenho estatal. A qualificação envolve investimentos na formação especializada e 

diversificada e também comprometimento institucional em seu aproveitamento. 

 

Nesse sentido, assevera Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2005, p. 44): 

 

A eficiência de um órgão de controle depende da qualidade dos seus recursos 
humanos. Se nas outras áreas esse fator é importante, no controle é 
fundamental, porque precisa sobretudo da dedicação e motivação de seus 
agentes.31 

 

d) Instruções Devidamente Formalizadas 
 

A instituição de normas disciplinando as atribuições e rotinas específicas e 

comuns das unidades administrativas deve ser objeto de normatização, já que elas têm 

                                                 
31 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 2ª 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 44. 
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que produzir algum resultado, sendo necessária a definição de mecanismos que 

possibilitem o controle de suas operações. 

 

Por conseguinte, dentro do razoável, devem ser formalizados todos os 

procedimentos, processos e documentos através de manuais, fluxogramas, instruções 

normativas e outros instrumentos, a fim de garantir a qualidade dos processos e dizimar 

os erros de execução. 

 

Ressalte-se que as normatizações sobre controle interno devem ser reavaliadas 

periodicamente, para que se tornem realmente efetivas. 

 

e) Controle sobre as Transações 
 

De fundamental importância é que todas as transações e fatos significativos 

sejam documentados, devendo esta documentação, se necessário, estar sempre 

disponível a exames. Desta forma, é mister que a instituição, visando a sua segurança, 

possua um sistema de digitalização de documentos e informação capazes de localizá-los 

eletrônica e fisicamente. 

 

Visando estabelecer um controle mais eficiente adstrito à missão da unidade, 

deve-se restringir o acesso a recursos, registros e determinados locais a pessoas 

devidamente autorizadas, que são obrigadas a prestar contas da custódia ou de suas 

utilizações. 

  

Com esse novo enfoque, tornou-se obrigatória, após o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no seu § 3º, do artigo 50 a avaliação e o 

acompanhamento concernente à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da 

Administração Pública, bem como a implantação do sistema de custos e a fiscalização 

sobre o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 

59, inciso I). 

 

Diante do exposto, percebe-se que o legislador primou pela lisura e 

transparência das transações ocorridas na administração pública, bem como a 

vinculação da responsabilidade sobre os atos na gestão.     
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f) Revisão e Avaliação Independentes 
 

É preponderante a existência, no mínimo, nas unidades governamentais, 

independentemente de seu porte, de um cargo que seja responsável pela coordenação e 

avaliação do Sistema de Controle Interno, para assegurar a observância de normas, leis 

e procedimentos internos, com o fim de valorizar o comportamento ético e a probidade 

administrativa, como elementos indispensáveis à gestão dos recursos públicos e ao seu 

controle. 

  

Para tanto, é necessário que sejam efetuadas revisões e avaliações nessas 

unidades, utilizando-se de indicadores para medir eficiência e eficácia, bem como 

através de relatórios, onde possam ser evidenciadas as evoluções ocorridas. 

Consequentemente, os resultados servirão de base para que sejam assimilados os 

avanços tecnológicos, novas metodologias, objetivando minimizar as deficiências 

existentes no sistema de controle interno. 

 

g) Delegação de Poderes e Fixação de Responsabilidades  
 

Com o fito de atender aos anseios sociais, devido à complexidade que hoje se 

apresenta tanto em termos do objeto a ser fiscalizado quanto na obtenção de sua 

finalidade, devem ser estabelecidos, através de documento de divulgação plena, os 

protagonistas e suas respectivas responsabilidades na unidade, ou seja, as pessoas e as 

atribuições de seus cargos com a linha hierárquica claramente definida, para que o 

público possa ser conhecedor de como se processa o seu funcionamento. 

 

Por sua vez, devem ser claramente definidas as atribuições e responsabilidades 

tanto da unidade central do sistema quanto de cada órgão setorial. Para que se exerça a 

descentralização administrativa devem-se delegar poderes, pormenorizando a autoridade 

delegante, a delegada e o objeto a que se referem com o objetivo de assegurar maior 

rapidez e segurança às decisões. Como exemplo, podemos citar os termos de 

responsabilidade comumente utilizados pelas entidades públicas, objetivando incumbir 

à guarda e a responsabilidade dos bens a ela pertencentes.  
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2.3 Sistema de Controle Interno 
 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a institucionalização do sistema de 

controle interno nos três níveis da esfera governamental, que embora funcionem de 

forma diferente, devido ao porte de cada um, serão submetidos à coordenação de um 

órgão central, consistindo em um conjunto de atividades de controle exercidas, 

internamente, ao longo da respectiva estrutura organizacional (GLOCK, 2008). 

  

A implantação de um sistema de controle interno na administração pública 

requer de seus gestores a adoção de diversas instruções normativas e administrativas, 

dotadas de padrões aceitáveis, em conformidade com a legislação vigente. É necessário 

ressaltar que o sistema de controle interno é considerado uma ferramenta de 

autocontrole da gestão pública, composto por servidores e unidades administrativas, que 

engloba, de forma integrada, os controles financeiros, gerenciais, administrativos e 

operacionais, a fim de se obter economicidade, eficiência, eficácia e efetividade no seu 

dia-a-dia. 

 

 

2.3.1 Conceitos e Objetivos 
 

 

No intuito de evidenciar o sistema de controle interno, pode-se afirmar que 

sistema é um conjunto formado por subsistemas, onde cada um possui um papel 

importante e trabalham coordenados e em harmonia, em prol de um resultado coletivo 

salutar. Segundo a Teoria de Sistemas, sistema também pode ser conceituado como um 

conjunto de elementos interdependentes e interagentes no sentido de alcançar um 

objetivo ou finalidade. Ressalte-se ainda, que o conceito de sistemas permite uma visão 

compreensiva, abrangente, holística e gestáltica de um conjunto de coisas complexas 

dando-lhes uma configuração e identidade total (CHIAVENATO, 2004).   

 

Para exemplificar a composição de um sistema de controles na administração 

pública, será utilizada a comparação com um time de futebol, composto por 11 

jogadores, onde cada um assume uma posição de destaque, desempenhando suas 
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atribuições, porém, todos se unem visando alcançar um objetivo único: vencer o 

adversário.     

 

Apresentam-se, a seguir, alguns dos principais conceitos mencionados pela 

doutrina e que merecem ser destacados. 

 

O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) 

define Sistema de Controle Interno como: 

 

Plano da organização, conjunto de métodos e medidas coordenadas adotados 
pela organização para salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e 
confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e 
estimular o respeito e obediência às políticas administrativas fixadas pela 
gestão 

        

Glock (2008) nos revela:  
 

Ao somatório das atividades de controle, exercidas no dia-a-dia e permeadas 
ao longo da estrutura organizacional, buscando assegurar a salva-guarda dos 
ativos, a busca da eficiência operacional, o cumprimento das normas legais e 
regulamentares etc., pode-se chamar de sistema de controle interno. 

 

Dando continuidade a esta linha de raciocínio, o referido autor, passa a explicar: 

“A questão-chave está na necessidade de que estas atividades ocorram de forma 

coordenada, orientada e supervisionada, pressupondo-se, então, a existência de um 

núcleo ou órgão central do sistema”.32  

 

Com a finalidade de colaborar com os ordenadores de despesas, em prol de uma 

administração pública mais dinâmica, o TCE-PE editou um guia para orientar os novos 

gestores, contendo o seguinte conceito de sistema de controle interno: 

 

O conjunto complexo e organizado de regras e normas, de unidades, 
princípios, métodos, procedimentos e equipamentos, coordenados entre si, 
que busque o fim precípuo de realizar a avaliação da gestão pública e o 
acompanhamento dos programas de governo, bem assim de comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e 

                                                 
32 GLOCK. José Osvaldo. Guia para a implementação do sistema de controle interno nos municípios. 
Curitiba: Juruá, 2008. 
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economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 
nos órgãos e entidades da administração pública.33 

 

Cabe destacar, por oportuno, alguns dos principais objetivos do sistema de 

controle interno, quando inserido na administração pública: 

 

• Impedir que sejam realizadas operações em desacordo com os 

planos estabelecidos;  

• Proporcionar uma racionalização na aplicação dos recursos públicos;  

• Evitar que sejam praticados atos em desacordo com as disposições 

legais e regulamentares;  

• Colocar à disposição do administrador um fluxo de informações 

capaz de proporcionar um planejamento mais adequado das 

atividades a serem desenvolvidas e, em decorrência, oferecer 

elementos atualizados para a elaboração dos orçamentos;  

• Proporcionar tranqüilidade ao governante pela constante ação de 

vigilância sobre as operações desenvolvidas; 

• Tornar mais segura à ação administrativa, uma vez que, dispondo de 

informações corretas e atualizadas, pode decidir com maior eficácia 

e escolher prioridades mais urgentes.34 

 

Segundo a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores - 

INTOSAI, todo o sistema de controle financeiro e de qualquer outra natureza da 

entidade auditada, incluindo a estrutura organizacional, os métodos, os procedimentos e 

a auditoria interna, estabelecido pelos administradores, segundo os objetivos da 

entidade, contribuem para que ela seja regularmente administrada de forma econômica, 

eficiente e eficaz, garantindo, assim, a observância das políticas determinadas pela 

administração, salvaguardando bens e recursos, assegurando toda fidedignidade e 

integridade dos registros contábeis e produzindo informações financeiras e gerenciais 

confiáveis e tempestivas.  

                                                 
33 SILVA, Almeny Pereira da et al. Guia de Orientação aos Novos Gestores, Recife: Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco, 2005. 
34 SILVA, Francisco Carlos da Cruz. Controle e reforma administrativa no Brasil. 1999. Disponível 
em: <http://www.sfc.fazenda.gov.br/sfc/textos/ideias/UFBAtese.html>. Acesso em 05-08- 2009.  
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A INTOSAI menciona, ainda, que a instituição para oferecer uma garantia 

razoável, necessita cumprir as seguintes metas gerais: 

 

1. Promover as operações metódicas, econômicas, eficientes e eficazes e os 

produtos e serviços de qualidade, de acordo com a missão que a instituição 

deve cumprir; 

 

2. Preservar os recursos frente a qualquer prejuízo por desgoverno, abuso, má 

gestão, erros, fraude e irregularidades; 

 

3. Respeitar as leis, regulamentações e diretrizes da administração; 

 

4. Elaborar e manter dados financeiros e de gestão confiáveis e apresentá-los 

respeitando corretamente, nos informes oportunos. 

 

 A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores – 

INTOSAI sugere, à instituição pública que se dispuser a implantar, em seu âmbito 

governamental, os sistemas de controles internos, deverá seguir a seguinte estrutura:  

 

1. Instrumento legal aprovado; 

 

2. Administradores ou dirigentes públicos acreditem que o controle é 

importante, e na qualidade de principais responsáveis pela idoneidade da 

estrutura do controle interno e de sua aplicação, é essencial que entendam a 

natureza e objetivos que esta deve cumprir; 

 

3. A entidade ou órgão esteja organizado e estruturado formalmente de modo a 

permitir uma adequada delegação de autoridade e responsabilidade; 

 

4. A entidade mantenha sistemas de autorização e procedimentos de registro. 

Estes sistemas devem abranger: 
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• Elaboração de manuais de normas e procedimentos, com sistemas de 

autorizações, aprovações e linhas de autoridade claramente definidos, e o 

estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas; 

• Estrutura contábil adequada a um plano de contas comentado e aos 

fluxos contábeis, incluindo técnicas orçamentárias, de contabilidade de 

custos e acompanhamento de avaliação dos planos traçados; 

• Registros e formulários adequados à entidade ou órgão, que levem em 

consideração aspectos tais como simplicidade de entendimento, 

facilidade de preenchimento e organização de dados. 

 

5. A adoção de metodologia de desenvolvimento/aquisição de sistemas 

operacionais ou de informações. Independentemente da entidade ou órgão 

usar a estratégia de optar pelo desenvolvimento ou aquisição no mercado de 

sistemas operacionais ou de informações, é fundamental que sejam 

consideradas as reais necessidades, a adequação da ferramenta ao seu porte, 

volume de operações, perspectivas de crescimento e avaliação do custo-

benefício. Tratando-se de recursos de informática, deve ser levado também 

em conta aspectos de segurança. 

 

6. Pessoal adequado devidamente qualificado e capacitado. 

 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que dentro de uma visão sistêmica das 

organizações/entidades é fácil compreender que mesmo com sistemas adequados, 

informatizados e modernos, políticas bem definidas, planos bem elaborados, ainda 

assim, a eficiência e eficácia institucional poderá ser comprometida se estas mesmas 

unidades não dispuserem de quadro de pessoal adequadamente dimensionado, capaz, 

eficiente e motivado.  

 

Tais aspectos poderão ser atingidos se: 

 

• Servidores tiverem qualificação compatível com as rotinas e práticas 

operacionais, os cargos e as atribuições a estes vinculados; 
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• Servidores forem adequadamente treinados e capacitados; 

 

• Adoção de políticas de recursos humanos que motivem e incentivem a 

participação ativa de servidores (Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS, política que dar preferência à nomeação de servidores efetivos 

para cargos em comissão, etc.); 

 

• Implantação de rodízio periódico de funções.35 

 

 

2.3.2 Importância do SCI para a Gestão Pública 
 

 

A necessidade da implantação do sistema de controle interno nas estruturas da 

administração pública é realmente comprovada. Nota-se que a evolução e modernização 

da gestão pública trouxeram o crescimento de obrigações e atividades que 

sobrecarregaram o gestor. Outro fator importantíssimo é que tal medida é uma exigência 

legal, logo, deve ser cumprida. Destaca-se, ainda, como sendo um dos grandes 

propósitos da administração pública incentivar a adoção do sistema de controle interno, 

pois seu papel é transmitir ao cidadão-cliente, segurança e certeza de que as atividades e 

obrigações da organização estão sendo realizadas conforme o planejado, ou ainda, que a 

finalidade da instituição está sendo atingida com eficiência e economicidade. 

 

Atente-se para o fato de que o SCI foi estruturado para ser administrado por 

pessoas e não por máquinas. Portanto, conclui-se que o fator humano será fundamental 

e decisivo, pois fará a diferença para atingir o resultado esperado da instituição pública, 

uma vez que nada adianta ter-se um sistema de controle interno com a melhor qualidade 

ou possuir a tecnologia mais avançada, se não houver o engajamento, comprometimento 

e a colaboração de seus responsáveis. 

 

                                                 
35 FERNANDES, Maria Luciene Cartaxo. Estrutura de controle interno de prefeituras do agreste 
meridional do Estado de Pernambuco, IN: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
Recife: Bagaço, 2004, p. 105-106. 
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Neste sentido, Pinto (2004) ressalta que não adianta a empresa implantar um 

excelente sistema de controle interno se ninguém verificar periodicamente se os 

funcionários estão cumprindo o que foi determinado no sistema.36 

 

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que a implantação de um sistema de 

controle interno na organização pública trará ao seu gestor a devida segurança e 

tranqüilidade para a escolha das próximas decisões a serem tomados, tendo a certeza de 

que foram escolhidos no momento ideal, evitando ou minimizando maiores prejuízos à 

entidade. 

 

 

2.3.3 Estrutura e Coordenação do Sistema de Controle Interno 
 

 

 Em decorrência das situações precárias encontradas durante as pesquisas 

realizadas nos municípios, com relação à inexistência do controle interno, o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco ao instituir a Resolução TC nº 001/2009 ordenou 

prazos de adequação, no sentido de oferecer condições aos municípios para as devidas 

implantações, conforme observado no art. 10 da referida Resolução.  

 

Com intuito de firmar parâmetros, a Resolução TC nº 001/2009 buscou também 

estabelecer o mínimo de estruturação obrigatória para a implantação de controles 

internos na administração municipal, focando em áreas essenciais. Nesse sentido, foram 

priorizadas 14 (quatorze) áreas para realização de ações relacionadas ao Sistema de 

Controle Interno - SCI, que devem ser acompanhadas e controladas pelo Órgão Central 

implantado nos municípios, através do Poder Executivo, conforme consta no Anexo I, 

da Resolução TC nº 001/2009:  

 

 

 

 
                                                 
36 PINTO, José Geraldo. Adequação de Controles Internos em Exames de Auditoria para Validação 
de Certificados de Filantropia: Um Estudo de Caso em um Hospital Filantrópico. Dissertação de 
Mestrado, Universidades Federais da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e a Universidade 
de Brasília. Recife, PE, 2004. 
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I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

  

• Definir ou atualizar a estrutura administrativa do Poder Municipal, 
detalhando as atribuições de cada secretaria e das demais unidades 
organizacionais. 

 

II - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

• Elaborar o PPA para o quadriênio seguinte e avaliar o cumprimento do 
PPA vigente, realizando, quando necessárias, revisões nas diretrizes 
estabelecidas nesse plano; 

• Elaborar a LDO para o ano seguinte e acompanhar o cumprimento das 
diretrizes e metas da LDO vigente; 

• Elaborar a LOA para o exercício seguinte e controlar a execução do 
Orçamento Anual corrente, inclusive as modificações realizadas 
através da abertura de créditos adicionais; 

• Realizar audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, 
da LDO e da LOA; 

• Elaborar e acompanhar a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso; 

• Realizar limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e 
condições estabelecidos na LRF; 

• Estimar o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de 
renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da 
LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 
17 da LRF). 

             

III - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

• Definir e controlar os procedimentos para o processamento de despesas 
com a aquisição de bens e serviços; 

• Definir e controlar os procedimentos para despesas provenientes de 
dispensas ou de inexigibilidades de licitação; 

• Gerenciar os contratos de fornecimento de bens e serviços; 

• Definir os critérios e controlar os procedimentos voltados para 
recepção, armazenamento e distribuição de bens adquiridos. 
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IV - COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

 

• Definir os critérios para a realização de cerimônias, festas culturais, 
espetáculos e outros eventos equivalentes, enfocando o interesse 
público, a forma de contratação e o controle das despesas deles 
decorrentes; 

• Estruturar os serviços de protocolo central e, quando couber, os 
setoriais; 

• Publicar os atos oficiais do Município e divulgar as matérias 
institucionais, relatórios e documentos semelhantes. 

 

V – TRIBUTAÇÃO 

 

• Manter atualizado o Código Tributário Municipal; 

• Manter cadastro imobiliário atualizado; 

• Manter cadastro econômico do município atualizado (empresas, 
profissionais autônomos e sociedades de serviços); 

• Definir normas e acompanhar as ações de previsão, lançamento, 
arrecadação e recolhimento do ISS (imposto sobre serviços), ITBI 
(imposto sobre transferência de bens e imóveis), IPTU (imposto predial 
e territorial urbano) e os demais tributos municipais; 

• Garantir uma estrutura adequada de fiscalização dos tributos 
municipais; 

• Manter a Dívida Ativa Tributária do município atualizada, com 
inscrição tempestiva dos devedores, e realizar a cobrança dos créditos 
inscritos; 

• Controlar as concessões de renúncias de receita. 

  

VI – FINANÇAS 

 

• Controlar diariamente as receitas e as disponibilidades financeiras por 
fonte de recursos (controle de recursos, vinculados ou não a 
determinadas finalidades); 

• Realizar a programação financeira de curto prazo; 

• Efetuar, tempestivamente, a retenção e recolhimento dos tributos e das 
contribuições previdenciárias e sociais; 

• Controlar os pagamentos realizados em regime de adiantamento 
(suprimento de fundos ou individual); 

• Controlar as operações de crédito e a concessão de garantias. 



57 

VII – CONTABILIDADE 

 

• Adotar procedimentos e controles contábeis para salvaguardar os ativos 
e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais; 

• Dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato 
correspondente; 

• Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, 
fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações; 

• Gerar, divulgar e acompanhar os demonstrativos da LRF; 

• Elaborar demonstrativos e acompanhar o controle dos gastos nas áreas 
de educação e saúde; 

• Encaminhar informações contábeis ao controle externo e demais 
órgãos de fiscalização ou financiamento; 

• Elaborar os demonstrativos contábeis que integrarão as prestações de 
contas anuais da prefeitura. 

  

VIII - GESTÃO DE PESSOAL 

 

• Manter o cadastro de pessoal atualizado (efetivos, à disposição, 
cedidos, comissionados, contratados temporariamente, aposentados e 
pensionistas); 

• Controlar a concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros 
adicionais); 

• Controlar as nomeações e as exonerações dos comissionados; 

• Controlar a concessão e gozo de benefícios (férias, licenças, etc.); 

• Controlar a folha de pagamento (créditos, retenções, etc.); 

• Acompanhar os serviços de estagiários e bolsistas; 

• Monitorar a contratação de pessoal em caráter temporário; 

• Acompanhar os procedimentos referentes ao concurso público, ao 
estágio probatório, à convocação e à posse dos servidores públicos; 

• Acompanhar os casos de vacância por exoneração a pedido, demissão, 
aposentadoria e falecimento; 

• Gerar e encaminhar os demonstrativos legais da área de pessoal. 

  

IX – PATRIMÔNIO 

 

• Registrar e controlar os bens móveis e imóveis; 
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• Realizar inventários periódicos, no mínimo uma vez durante o 
exercício; 

• Controlar os casos de alienação, doação, inservibilidade, 
obsolescência, extravio e furto de bens; 

• Acompanhar a desapropriação de imóveis; 

• Controlar a cessão de uso de bens. 

  

X - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

• Definir e implantar Política de Segurança da Informação com 
definições, diretrizes, restrições e requisitos a serem aplicados aos 
ambientes computacionais do Município, visando proporcionar 
segurança às informações; 

• Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que 
contemple, no mínimo, as necessidades de informação alinhada à 
estratégia da Administração Municipal, plano de investimentos, 
contratações de serviços, aquisição de equipamentos, quantitativo e 
capacitação de pessoal e gestão de risco; 

• Opinar previamente, quando da existência de setor próprio de 
Tecnologia de Informação - TI na estrutura administrativa, nos 
procedimentos de aquisição, locação e utilização de software, hardware 
e suprimentos de TI, bem como nos procedimentos para contratação de 
serviços de TI, inclusive no que diz respeito ao seu alinhamento com o 
PDTI; 

• Acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços de 
tecnologia de informação durante todo o período de execução do 
contrato; 

• Definir e aplicar aos contratos atuais e futuros regras que possibilitem a 
retenção do conhecimento e a redução da dependência, para a hipótese 
de aquisição/locação de sistemas de informação desenvolvidos por 
terceiros, abrangendo a disponibilização da documentação técnica 
completa, inclusive todos os dados, especialmente para os sistemas das 
áreas de pessoal, financeira, orçamentária e patrimonial. 

  

XI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

• Realizar licenciamento, contratação, execução, fiscalização e 
recebimento de obras e serviços de engenharia, com base em resolução 
específica deste Tribunal. 
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XII - EDUCAÇÃO  

 

• Planejar e gerenciar o ensino municipal a partir da formulação do 
Plano Municipal de Educação e dos demais instrumentos gerenciais; 

• Definir os procedimentos administrativos mínimos a serem cumpridos 
pelas áreas de apoio à Educação; 

• Definir os procedimentos para aquisição, recebimento, armazenamento 
e distribuição de bens e serviços para a área de educação. 

  

XIII - SAÚDE PÚBLICA 

 

• Planejar e gerenciar a saúde municipal a partir da formulação do Plano 
Municipal de Saúde, da Programação Anual de Saúde, do Relatório de 
Gestão e dos demais instrumentos gerenciais; 

• Definir os procedimentos administrativos mínimos a serem cumpridos 
pelas unidades de saúde; 

• Definir norma prevendo procedimentos para aquisição, recebimento, 
armazenamento e distribuição de bens e serviços para a área de saúde. 

  

XIV – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 

 

• Realizar a avaliação atuarial inicial e reavaliações atuariais em cada 
exercício financeiro; 

• Implementar em lei as alíquotas de contribuição necessárias para a 
cobertura de seu plano de benefícios; 

• Manter atualizada a base cadastral dos segurados, com as informações 
mínimas exigidas em leis e regulamentos emanados do Ministério da 
Previdência Social para, entre outras finalidades, dar suporte à 
avaliação atuarial; 

• Repassar integral e pontualmente as contribuições previdenciárias à 
unidade gestora do RPPS, observando-se quanto a isso, as alíquotas 
previstas em lei e as parcelas remuneratórias sobre as quais elas 
incidem; 

• Utilizar os recursos previdenciários exclusivamente para o pagamento 
dos benefícios do RPPS, excetuando-se a possibilidade do 
estabelecimento de taxa de administração, através de lei municipal, 
para o custeio das despesas administrativas do regime, no limite e 
condições estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social; 

• Acompanhar regularmente a situação dos critérios utilizados pelo 
Ministério da Previdência Social para a emissão do Certificado de 
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Regularidade Previdenciária (CRP), e promover as medidas necessárias 
para o saneamento das irregularidades impeditivas de sua emissão. 

 

A Resolução TC nº 001/2009 institui como sendo o mínimo de controles 

internos necessário para cada área, implicando dizer que se o gestor entender e achar 

necessária a sua ampliação nas demais áreas poderá realizá-la, sendo tal atitude de bom 

alvitre. 

 

A supracitada Resolução também dispõe sobre a criação, a implantação, a 

manutenção e a coordenação de sistemas de controle interno nos Poderes Municipais e 

dá outras providências, estabelece em seu art. 1º, inciso II`, o conceito de Órgão Central 

do Sistema de Controle, como sendo, in verbis: “a unidade organizacional responsável 

pela coordenação, orientação e acompanhamento do sistema de controle interno”. 

 

O Órgão Central do Sistema de Controle Interno constitui a unidade que 

concentra em si todas as atividades atinentes à supervisão de controles, desde as 

relativas à organização do controle quanto à verificação, em conformidade com as 

auditorias internas, que tem como intuito avaliar o sistema de controle interno da 

entidade, assessorando a Administração com fins de contribuir para a qualidade de seu 

desempenho, apreciando o funcionamento adequado das áreas, no cumprimento das 

suas atribuições, planos, objetivos, metas e políticas, visando à eficiência e à eficácia do 

sistema como um todo. 

 

É importante ressaltar que o modelo adotado pelo referido órgão central é de 

ordem gerencial. Quanto ao seu posicionamento organizacional, é fundamental que 

esteja ligado diretamente ao gabinete do gestor, possuindo estrutura própria na 

instituição pública. Também é necessário que a sua institucionalização deva ser 

realizada através de lei local. Nesse sentido, a referida Resolução teve a precaução de 

determinar em seu art. 3º: 

 

A coordenação dos SCI dos Poderes Municipais será atribuída à unidade 
organizacional específica – o Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno – que, criada por lei municipal, possua estrutura condizente com 
o porte e a complexidade do município, podendo ficar diretamente 
subordinada ao Gabinete do Prefeito ou da Presidência da Câmara, ou à 
unidade correspondente, conforme o caso, não sendo recomendada a sua 
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subordinação hierárquica a qualquer outro órgão/unidade da estrutura 
administrativa do Município. (grifos nossos) 

 

Visando melhor ilustrar o anteriormente exposto, apresenta-se a seguir o 

organograma de uma prefeitura, como exemplo de estrutura organizacional de uma 

entidade pública municipal. 

 

 FIGURA 01: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
DE UMA PREFEITURA 

 

 

No tocante aos profissionais integrantes do Órgão Central do Sistema de 

Controle Interno é fundamental que gozem de autonomia profissional. Para tanto, é 

mister, que sejam imputadas algumas prerrogativas, como a acessibilidade a todos os 

documentos e informações pertencentes à instituição e necessários ao efetivo 

desempenho de suas atividades; e, ainda, o direito de normatizar, organizar, investigar e 

averiguar as irregularidades, propiciando as medidas cabíveis ao devido cumprimento 

da legislação vigente, obedecendo ao contraditório e ampla defesa, para que não seja 

caracterizado o abuso de poder. 

 

Portanto, deve a equipe que desempenha as atividades de tal órgão possuir 

formação acadêmica e experiência técnica na administração pública, em especial, nas 

áreas de auditoria e controle, e se possível, deve essa equipe ser composta por 

servidores municipais efetivos, para possibilitar a eficiência e a eficácia no desempenho 
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da função, bem como dar continuidade na proposição de ações de controle interno. É 

também primordial que tais servidores tenham uma formação ética, a fim de manterem 

o sigilo necessário sobre informações profissionais obtidas, devendo absterem-se de 

pré-julgamentos. Recomenda-se, inclusive, que suas remunerações sejam compatíveis 

às suas qualificações e atribuições que lhe são delegadas. 

 

Nesse contexto, além das características que consistem no perfil ideal desses 

profissionais, o artigo 11 da Resolução TC nº 001/2009 recomenda aos Poderes 

Municipais que, ao elaborarem suas leis instituindo os Sistemas de Controle Interno e 

seus Órgãos Centrais, incluam dispositivos que vedem a nomeação para o desempenho 

de atividades no Órgão Central de: 

 

I – servidores cujas prestações de contas, na qualidade de gestor ou 
responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado; 

II – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do 
prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades 
dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta 
e indireta do Município; 

III – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do 
presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores. 

 

Cruz e Glock (2003) destacam como sendo atribuições e competências do órgão 

Central do Sistema de Controle Interno com a finalidade de permitir a efetivação de 

suas funções de fiscalizar, controlar e analisar todas as ações da Administração Pública: 

 

I – coordenar as atividades relacionadas com Sistema de Controle interno do 
Município, promover sua integração operacional e expedir atos normativos 
sobre procedimentos de controle; 

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 
centralizando, em nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de 
Contas do Estado, respondendo por: encaminhamento das prestações de 
contas anuais; atendimento aos técnicos do controle externo; recebimento de 
diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas; 
acompanhamento da tramitação dos processos; e coordenação da 
apresentação de recursos; 

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles 
interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios 
e pareceres pontuais sobre os mesmos; 

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativa sobre a legislação 
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
interno adotados pelos Órgãos Setoriais do sistema, através do processo de 



63 

auditoria a ser realizada nos sistemas de Planejamento e Orçamento, 
Contabilidade e Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, 
Administração de Recursos Humanos (adaptar conforme terminologia 
adotada no Município) e demais sistemas administrativos da Administração 
Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações 
para o aprimoramento dos controles; 

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas 
espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos 
Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas 
executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de 
Investimentos; 

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o 
desenvolvimento de ensino e com despesas na Área de Saúde; 

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como na 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de 
operação de crédito e sobre a inscrição de compromissos de Restos a Pagar; 

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da 
despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 
da Lei Complementar nº 101/00; 

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites, conforme o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 
101/00; 

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00; 

XIII – efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos 
totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A 
da Constituição Federal e do inciso VI do art. 59, da Lei Complementar nº 
101/00; 

XIV – estabelecer procedimentos e controles destinados a assegurar que as 
ações que motivem a geração de novas despesas com duração superior a 2 
anos ou os atos que gerem despesas de caráter continuado somente ocorram 
após observadas as exigências contidas nos arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

XV – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de 
transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em 
especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao 
Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações 
constantes de tais documentos; 

XVI – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do 
Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentária, averiguando, inclusive, 
se foi proporcionada a adequada participação popular no processo; 

XVII – manter registros sobre a composição e atuação das comissões de 
licitação, alertando sobre as extinções de mandato de seus integrantes; 

XVIII – manifestar-se, quando inquinado pela Administração, a cerca da 
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 
inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e 
outros instrumentos congêneres; 
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XIX – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento 
eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública 
municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as 
rotinas e melhorar o nível das informações; 

XX – instituir e manter sistema de informações para o exercício das 
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município; 

XXI – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que 
instaure imediatamente, sobre pena de responsabilidade solidária, as ações 
destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou 
antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes 
públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer 
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; 

XXII – dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou 
ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as 
providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o 
ressarcimento de eventuais danos ou prejuízo ao erário; 

XXIII – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas 
Especiais instauradas pelos órgãos da administração direta, pelas autarquias e 
pelas fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado.   

   

Segundo Paulo Norberto Migliavacca (2004): “Avaliar as necessidades de 

controles para cada estrutura é tarefa para seus administradores. Ignorá-las é ser 

conivente com o que vier acontecer”.37  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, determinar essa responsabilidade torna-se 

mais fácil, quando se indica o responsável pelo patrimônio da organização, uma vez que 

preservá-lo é tarefa da administração, que deve controlar com eficácia e eficiência o uso 

das receitas públicas, prestando serviços públicos compatíveis com os direitos de 

cidadania, tudo isso de forma transparente. 

 

 

2.4 Atuação do TCE-PE no Controle Interno dos Municípios 
 

 

O TCE-PE, a partir das auditorias realizadas nas instituições públicas 

municipais, sob sua jurisdição, tem identificado a existência de muitas falhas e 

irregularidades, oriundas da fragilidade, ou ainda, da inexistência do controle interno, 

que comprometem a eficiência e eficácia da administração pública.  

 

                                                 
37 MIGLIAVACCA, Paulo Norberto. Controles internos nas organizações: um estudo abrangente dos 
princípios de controle interno. 2. ed. São Paulo: Edicta, 2004. 
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Buscando reverter o cenário acima descrito, o Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco vem atuando, de forma pedagógica, através da adoção de procedimentos e 

rotinas internas, no sentido de orientar a gestão pública municipal, para que esta seja 

cada vez mais preventiva quanto ao desperdício dos recursos públicos, reprimindo a 

ilegalidade e a improbidade, afastando danos ao patrimônio público, dando 

transparência ao desempenho da gestão perante a sociedade e o cumprimento das 

obrigações legais. 

 

Nesse sentido, a seguir apresenta-se a estruturação, organização e jurisdição do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco com fins de esclarecer a sua forma de 

atuação no âmbito municipal. 

 

 

2.4.1 Estruturação, Organização e Jurisdição Municipal do TCE-PE 
 

 

 Com o intuito de abranger os 184 (cento e oitenta quatro) municípios que 

compõe o Estado de Pernambuco, no âmbito de sua área de atuação que abrange 

prefeituras, câmaras municipais, autarquias, fundações, fundos especiais, o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco conta com a Coordenadoria do Controle Externo – 

CCE que é composta por dois departamentos: Departamento de Controle Estadual – 

DCE e o Departamento de Controle Municipal – DCM. O DCE fiscaliza todas as 

secretarias de governo, fundações, autarquias, enfim, engloba toda estrutura do Estado 

de Pernambuco.  

 

Para conseguir fiscalizar todos os municípios que compõem o Estado de 

Pernambuco, o DCM conta com o apoio das Inspetorias Regionais, que foram criadas a 

partir de fevereiro de 1993. Importantes fatores foram decisivos para implantação de 

tais Inspetorias:  

 

• O primeiro se deve ao fato de que, o TCE-PE observou que havia a 

necessidade de se expandir e chegar mais próximo dos municípios e 

gestores, com intuito de caminhar ao lado de seus jurisdicionados, 

oferecendo mais atenção, apoio e suporte à gestão, visto que o papel 
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institucional do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, não 

seria apenas de julgar, punir, mas também, de auxiliar, ensinar e 

formar parcerias. A finalidade era acompanhar de forma pedagógica, 

para cumprir sua missão de fiscalizar e orientar a gestão pública em 

conformidade com os princípios constitucionais contidos no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Com essa atitude, o TCE-PE buscaria evitar a 

falha, o cometimento do erro pela administração pública, como 

também, se aproximar de gestores públicos, servidores municipais e 

cidadãos, afinal, na sua essência, destina-se a subsidiar a atuação 

daqueles que representam a sociedade que chama à participação do 

processo decisório, no exercício também do controle. A aproximação 

do TCE-PE com a sociedade só tenderia a conferir maior transparência 

à atuação da administração pública, com grandes vantagens para todos 

os envolvidos. 

 

• Outra situação que merece destaque, a partir da implantação das 

inspetorias está relacionada à adoção de uma nova postura do TCE-

PE, no tocante às suas auditorias. Estas passaram a ser intensificadas e 

com atuações cada vez mais frequentes, utilizando-se do menor 

período de tempo possível entre uma auditoria “in loco” e outra. Para 

consolidar a implantação das inspetorias, outro grande motivo, e que é 

facilmente comprovado, está adstrito às inúmeras transformações que 

os Tribunais de Contas, ao longo dos anos, vêm passando, onde a 

carga de atribuições e demandas aumentou consideravelmente. 

Legislações foram aprovadas, como é o caso da Lei Complementar nº 

101 de 05 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

através da qual se exige mais controle, transparência e publicidade dos 

atos dos gestores públicos. Tal norma ordenou a elaboração de novos 

relatórios contábeis, com o propósito de dar ciência à sociedade a 

respeito das receitas, despesas e dos limites relativos aos gastos com 

pessoal na administração pública. Diante das medidas legais impostas 

pela LRF, houve a necessidade de se delegar maiores atribuições ao 

corpo técnico de fiscalização dos Tribunais de Contas, já que 
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exigências legais foram introduzidas pela referida lei para 

cumprimento dos órgãos jurisdicionados, tais como: Relatório de 

Gestão Fiscal – RGF, Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

– RREO. Tais documentos dependem da análise e do crivo dos 

servidores dos Tribunais de Contas.  

  

O TCE-PE, atualmente, possui 09 (nove) inspetorias, das quais 02 (duas) são 

responsáveis por fiscalizar todos os municípios que compõem a região metropolitana do 

grande Recife, sendo elas: 

 

1. Inspetoria Metropolitana Sul – IRMS - Está localizada no prédio da sede 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, na cidade do Recife, e 

é responsável pela fiscalização de 11 municípios. A IRMS atualmente 

conta com 35 funcionários em sua estrutura de pessoal, dos quais são 

responsáveis pela auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 13 Auditores das Contas Públicas; 

� 05 Inspetores de Obras Públicas; 

� 06 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 02 Técnicos de Inspeção de Obras Públicas. 

 

 

2. Inspetoria Regional Metropolitana Norte – IRMN - Está localizada no 

prédio da sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, na 

cidade do Recife, sendo responsável pela fiscalização de 16 municípios. 

A IRMN é composta de 38 funcionários, dos quais são responsáveis pela 

auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 08 Auditores das Contas Públicas; 

� 04 Inspetores de Obras Públicas; 

� 08 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 02 Técnicos de Inspeção de Obras Públicas. 
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Completando o quadro das Inspetorias do TCE – PE, existem mais 07 (sete) 

inspetorias encarregadas de fiscalizar todo o interior do Estado de Pernambuco, citadas 

a seguir: 

 

3. Inspetoria Regional de Palmares – IRPA - Sua sede está localizada na 

cidade de Palmares, que fica a 127 km do Recife  e está responsável pela 

fiscalização de 20 municípios, atualmente possui em seu quadro de 

pessoal 28 funcionários, dos quais são responsáveis pela auditoria 

externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 01 Auditor das Contas Públicas; 

� 03 Inspetores de Obras Públicas; 

� 07 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 01 Técnico de Inspeção de Obras Públicas. 

 

 

4. Inspetoria Regional de Surubim – IRSU - Sua sede está localizada na 

cidade de Surubim, que fica a 130 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 26 municípios. Seu quadro de pessoal conta com 27 

funcionários, dos quais são responsáveis pela auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 05 Auditores das Contas Públicas; 

� 02 Inspetores de Obras Públicas; 

� 03 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 01 Técnico de Inspeção de Obras Públicas. 

 

 

5. Inspetoria Regional de Bezerros – IRBE - A sede está localizada na 

cidade de Bezerros, que fica a 110 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 21 municípios, sua equipe está composta de 32 

funcionários, dos quais são responsáveis pela auditoria externa: 
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� 01 Inspetor Regional; 

� 02 Auditores das Contas Públicas; 

� 04 Inspetores de Obras Públicas; 

� 07 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 01 Técnico de Inspeção de Obras Públicas. 

 

 

6. Inspetoria Regional de Garanhuns – IRGA -  localizada na cidade de 

Garanhuns, que fica a 240 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 25 municípios, onde possui uma equipe composta de 24 

funcionários, dos quais são responsáveis pela auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 02 Auditores das Contas Públicas; 

� 02 Inspetores de Obras Públicas; 

� 06 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 02 Técnicos de Inspeção de Obras Públicas. 

 

 

7. Inspetoria Regional de Arcoverde – IRAR - Sua sede está localizada na 

cidade de Arcoverde, que fica a 258 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 27 municípios, conta com uma equipe de 28 funcionários, 

dos quais são responsáveis pela auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 05 Auditores das Contas Públicas; 

� 04 Inspetores de Obras Públicas; 

� 05 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas. 

 

 

8. Inspetoria Regional de Salgueiro – IRSA - Com sede localizada na 

cidade de Salgueiro, que fica a 511 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 21 municípios, possui em seu quadro de pessoal, 27 

funcionários, dos quais são responsáveis pela auditoria externa: 
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� 01 Inspetor Regional; 

� 04 Auditores das Contas Públicas; 

� 04 Inspetores de Obras Públicas; 

� 04 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas. 

 

 

9. Inspetoria Regional de Petrolina – IRPE - Sua sede está localizada na 

cidade de Petrolina, que fica a 712 km do Recife e está responsável pela 

fiscalização de 16 municípios. A seguir, a composição de sua equipe de 

pessoal, que é de 29 funcionários, dos quais são responsáveis pela 

auditoria externa: 

 

� 01 Inspetor Regional; 

� 02 Auditores das Contas Públicas; 

� 02 Inspetores de Obras Públicas; 

� 05 Técnicos de Auditoria das Contas Públicas; 

� 04 Técnicos de Inspeção de Obras Públicas. 

 

A seguir, evidencia-se o mapa do Estado de Pernambuco apresentando a 

distribuição dos municípios pernambucanos por inspetorias regionais. A divisão 

geográfica discriminada, representada por região, foi realizada pelo TCE-PE para fins 

de abrangência de suas Inspetorias Regionais, visando o devido controle e fiscalização 

de seus jurisdicionados. 

 

Conforme observado, percebe-se que algumas inspetorias, como é o caso das 

IRMS e IRMN, são responsáveis apenas por 11 e 16 municípios, respectivamente. 

Porém, tal situação é facilmente justificada, pois, apesar de possuírem número menor de 

jurisdicionados, tais municípios apresentam um grande volume de recursos a serem 

fiscalizados, sendo classificados como de “grande porte”. Para exemplificar, destacam-

se alguns municípios que formam o grande Recife, como: Cabo de Santo Agostinho, 

Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Olinda, etc. 
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Jurisdição das Inspetorias Regionais 
 

FIGURA 02: JURISDIÇÃO DAS INSPETORIAS REGIONAIS 

 

          
             1                                   2 

             

Inspetoria R. Metropolitana Sul  Inspetoria R. Metropolitana Norte 
01 - Cabo de Santo Agostinho  01 - Abreu e Lima 
02 - Camaragibe  02 - Aliança 
03 - Chã de Alegria  03 - Araçoiaba 
04 - Escada   04 - Carpina 
05 - Glória do Goitá  05 - Condado 

06 - Ipojuca  06 - Goiana 
07 - Jaboatão dos Guararapes  07 - Igarassu 
08 - Moreno  08 - Itamaracá 
09 - Palmares  09 - Itambé 
10 - São Lourenço da Mata  10 - Itapissuma 
11 - Vitória de Santo Antão  11 - Itaquitinga 

  12 - Nazaré da Mata 

  13 - Olinda 

  14 - Paudalho 

  15 - Paulista 

  16 - Tracunhaém 
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          3                                   4 

 
            5                                   6 

Inspetoria Regional de Palmares  Inspetoria Regional de Surubim 
01 - Água Preta  01 - Bezerros 

02 - Amaraji  02 - Bom Jardim 

03 - Barreiros  03 - Buenos Aires 

04 - Belém de Maria  04 - Camutanga 

05 - Catende  05 - Casinhas 

06 - Cortês  06 - Cumaru 

07 - Gameleira  07 - Feira Nova 

08 - Garanhuns  08 - Ferreiros 

09 - Jaqueira  09 - Frei Miguelinho 

10 - Joaquim Nabuco  10 - João Alfredo 

11 - Lagoa dos Gatos  11 - Lagoa de Itaenga 

12 - Maraial  12 - Lagoa do Carro 

13 - Primavera  13 - Limoeiro 

14 - Ribeirão  14 - Macaparana 

15 - Rio Formoso  15 - Machados 

16 - São Benedito do Sul  16 - Orobó 

17 - São José da Coroa Grande  17 - Passira 

18 - Sirinhaém  18 - Salgadinho 

19 - Tamandaré  19 - Santa Maria do Cambucá 

20 - Xexéu  20 - São Vicente Férrer 

  21 - Taquaritinga do Norte 

  22 - Timbaúba 

  23 - Toritama 

  24 - Vertente do Lério 

  25 - Vertentes 

  26 - Vicência 

Inspetoria Regional de Bezerros  Inspetoria Regional de Garanhuns 
01 - Agrestina  01 - Águas Belas 

02 - Altinho  02 - Angelim 

03 - Barra de Guabiraba  03 - Arcoverde 

04 - Belo Jardim  04 - Bom Conselho 

05 - Bonito  05 - Brejão 

06 - Brejo da Madre de Deus  06 - Cachoeirinha 
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            7                                   8 

07 - Camocim de São Félix  07 - Caetés 

08 - Caruaru  08 - Calçado 

09 - Chã Grande  09 - Canhotinho 

10 - Cupira  10 - Capoeiras 

11 - Gravatá  11 - Correntes 

12 - Jataúba  12 - Iati 

13 - Panelas  13 - Ibirajuba 

14 - Pombos  14 - Jucati 

15 - Riacho das Almas  15 - Jupi 

16 - Sairé  16 - Jurema 

17 - Santa Cruz do Capibaribe  17 - Lagoa do Ouro 

18 - São Caetano  18 - Lajedo 

19 - São Joaquim do Monte  19 - Palmeirina 

20 - Surubim  20 - Paranatama 

21 - Tacaimbó  21 - Quipapá 

  22 - Saloá 

  23 - São Bento do Una 

  24 - São João 

  25 - Terezinha 

Inspetoria Regional de Arcoverde  Inspetoria Regional de Salgueiro 
01 - Afogados da Ingazeira  01 - Belém de São Francisco 

02 - Alagoinha  02 - Betânia 

03 - Brejinho  03 - Cabrobó 

04 - Buíque  04 - Calumbi 

05 - Carnaíba  05 - Carnaubeira da Penha 

06 - Custódia  06 - Cedro 

07 - Ibimirim  07 - Flores 

08 - Iguaraci  08 - Floresta 

09 - Inajá  09 - Itacuruba 

10 - Ingazeira  10 - Jatobá 

11 - Itaíba  11 - Mirandiba 

12 - Itapetim  12 - Parnamirim 

13 - Manari  13 - Petrolândia 

14 - Pedra  14 - Petrolina 

15 - Pesqueira  15 - Santa Cruz da Baixa Verde 

16 - Poção  16 - São José do Belmonte 

17 - Quixaba  17 - Serra Talhada 
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                                 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A seguir apresenta-se a relação dos municípios que compõem o Agreste 

Meridional de Pernambuco, foco do presente trabalho, na qual discrimina o número de 

seus habitantes com estimativa para o exercício de 2009, disponível no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, bem como suas receitas e despesas 

informadas nas prestações de contas - exercício 2008, apresentadas e protocoladas na 

Inspetoria Regional de Garanhuns - IRGA.  

18 - Sanharó  18 - Serrita 

19 - Santa Terezinha  19 - Terra Nova 

20 - São José do Egito  20 - Triunfo 

21 - Sertânia  21 - Verdejante 

22 - Solidão   

23 - Tabira   

24 - Tacaratu   

25 - Tupanatinga   

26 - Tuparetama   

27 - Venturosa   

Inspetoria Regional de Petrolina 
01 - Afrânio 

02 - Araripina 

03 - Bodocó 

04 - Dormentes 

05 - Exu 

06 - Granito 

07 - Ipubi 

08 - Lagoa Grande 

09 - Moreilândia 

10 - Orocó 

11 - Ouricuri 

12 - Salgueiro 

13 - Santa Cruz 

14 - Santa Filomena 

15 - Santa Maria da Boa Vista 

16 - Trindade 
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      TABELA 01: INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO AGRESTE 
MERIDIONAL DE PERNAMBUCO 

 

Nº Município População 
(*) 

Receita Total 
Autorizada (**) 

Despesa Total 
Realizada (**) 

01 Águas Belas 39.672 31.815.515,96 31.751.310,06 

02 Angelim 10.385 11.220.652,01 11.308.707,75 

03 Arcoverde 68.000 52.545.112,31 57.381.239,90 

04 Bom Conselho 45.250 34.878.466,21 34.170.897,08 

05 Brejão 9.780 9.857.662,54 10.076.237,49 

06 Cachoeirinha 18.123 14.877.557,20 14.350.815,92 

07 Caetés 26.386 22.889.547,45 21.710.084,12 

08 Calçado 11.619 11.273.101,33 10.915.522,62 

09 Canhotinho 24.847 21.630.088,16 21.880.680,93 

10 Capoeiras 19.936 20.749.339,20 18.796.235,21 

11 Correntes 16.686 16.907.114,92 15.735.197,10 

12 Iati 18.350 23.417.647,94 21.142.471,89 

13 Ibirajuba 7.833 9.756.777,54 9.307.526,81 

14 Jucati 11.086 11.853.294,55 11.121.763,76 

15 Jupi 14.461 12.648.386,18 11.202.166,72 

16 Jurema 15.552 14.565.500,64 16.082.766,55 

17 Lagoa do Ouro 12.244 15.469.059,33 15.634.215,34 

18 Lajedo 34.809 31.426.048,56 32.117.020,70 

19 Palmeirina 8.481 10.627.744,88 13.751.438,44 

20 Paranatama 12.441 11.767.060,97 11.812.161,84 

21 Quipapá 25.603 23.386.930,54 23.273.294,94 

22 Saloá 15.547 15.596.307,58 16.781.342,66 

23 São B. do Una 49.372 35.370.710,59 36.507.628,49 

24 São João 22.087 23.780.334,44 22.400.179,85 

25 Terezinha 6.774 8.979.834,55 8.646.378,19 

26 Garanhuns 131.313 93.476.522,04 92.569.396,79 

       Fontes: 
       (*) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. www. ibge.gov.br – População  
             estimativa para 2009. Acesso em 05/10/2009.     
       (**) DCM / IRGA – Prestação de Contas – exercício 2008 (valores não auditados)  
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2.4.2 Resolução TC Nº 001/2009 
 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco respeitando o prescrito nos 

artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual38, instituiu em 01 de abril de 2009 a 

Resolução TC Nº 001/2009, que dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e 

a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais. 

 

É correto afirmar que, apesar do tema “Controle” ser exigido, no âmbito da 

administração pública desde a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e, 

posteriormente, tendo os reforços da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e 

da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, não havia 

instituído nenhuma normatização específica relacionada ao controle interno nos 

municípios. Observa-se que, ao longo dos tempos, havia uma lacuna a ser preenchida 

que foi sanada com o advento e instituição da Resolução TC nº 001/2009. 

 

A partir da aprovação da Resolução TC nº 001/2009, o TCE-PE buscou oferecer, 

junto aos servidores dos respectivos municípios do Estado, condições para a adoção das 

novas medidas no âmbito das respectivas organizações públicas municipais, respeitando 

assim, a referida Resolução. Nesse contexto, destaca-se, como exemplo, a determinação 

de prazos, para a partir daí iniciar o acompanhamento do cumprimento do que fora 

estabelecido. Para melhores esclarecimentos, a nova Resolução foi aprovada em 01 de 

abril de 2009, como já mencionada, onde o seu Art. 10 determina que: 

 

Para os Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado de 
Pernambuco que ainda não tenham instituído o seu respectivo Sistema de 
Controle Interno – SCI e criado sua estrutura administrativa um Órgão 
Central, ao qual será atribuída a responsabilidade pela coordenação desse 
sistema, este Tribunal estabelece o dia 30/06/2009 como data a partir da qual 
será cobrado o cumprimento dessa obrigação constitucional. 

                                                 
38 Art. 29. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração indireta e fundacional, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Art. 31. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade... 
Art. 86. 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 exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 
também compreenderá... 
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§ 1º Para o acompanhamento da referida obrigação, os Poderes Municipais 
encaminharão a este Tribunal de Contas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da sanção e publicação das normas legais de que trata o caput desse 
artigo: 

I – cópia da lei municipal que instituiu o SCI e criou o Órgão Central do SCI; 

II – cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI; 

III – plano de ação para a implantação das demais etapas de estruturação do 
SCI conforme os Anexos II e III desta Resolução, observando a data limite 
estabelecida para implantação de cada ação proposta. 

  

Vale destacar que, após o cumprimento dos supracitados prazos, para a 

aprovação das leis municipais específicas, o TCE-PE irá começar realmente a cobrar e 

acompanhar as novas ações a serem adotadas, apenas a partir do ano de 2010. 

 

Outra medida tomada por este Tribunal e, que contou com a parceria e 

colaboração da Escola de Contas Prof. Barreto Guimarães, merecedora de destaque, 

pois serviu como suporte e apoio aos jurisdicionados, foi à disponibilização de cursos 

em diversas áreas para a capacitação, tanto dos servidores dos municípios, como 

também, dos servidores pertencentes ao quadro funcional do TCE-PE, nos meses de 

agosto a dezembro do ano 2009, dando continuidade no primeiro trimestre do ano de 

2010. 

 

Conforme Plano de Ação contido na Resolução TC nº 001/2009 que consta no 

Anexo II deste trabalho, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco vem cobrando 

e acompanhando a implantação do sistema de controle interno nos municípios 

pernambucanos.  

 

 

2.4.3 Primeiros Resultados após a Resolução TC nº 001/2009 
 

 

Com a Resolução TC nº 001/2009, em vigor, percebeu-se que a administração 

pública municipal teria que tomar um posicionamento de ajuste de conduta, pois seria 

necessária a introdução e adequação às novas medidas administrativas, no sentido de 

implantar controles internos adequados através do seu Poder Executivo, como também a 

aprovação de instrumentos legais pelo Poder Legislativo do município. Tal fato é 

explicado, pois segundo a situação constatada durante as pesquisas que mapearam o 
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grau de controle dos municípios pernambucanos, em sua grande maioria, não havia 

sequer Lei Municipal instituindo o seu sistema de controle interno. No entanto, 

verificou-se que a adesão às medidas impostas pela nova Resolução, por parte dos 

jurisdicionados, foi praticamente total: das 184 prefeituras pertencentes ao Estado de 

Pernambuco, apenas 02 (duas) não haviam enviado nenhum dos documentos exigidos 

pela referida Resolução. Para melhor ilustrar tais informações, apresenta-se quadro a 

seguir:   

  

  GRÁFICO 01: CONTROLE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO SCI - PREFEITURAS  

Fonte: ASTEC – DCM  

 

Com relação aos municípios da região do Agreste Meridional de Pernambuco, 

foco do presente trabalho, a resposta dada pelos jurisdicionados foi unânime, pois todos 

enviaram as cópias de documentos estabelecidos no art. 10, § 1º, incisos I, II e III da 

Resolução TC nº 001/2009, que estão discriminados a seguir: 

 

• Lei específica municipal referente à criação, implantação, manutenção 
e a coordenação do sistema de controle interno; 

• Plano de ações a serem implantadas nas áreas administrativas e que 
terão o acompanhamento do Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno; 

• Portaria de nomeação do Coordenador do Órgão Central do SCI.  

 

 

Controle de envio de documentação do SCI - Prefeituras
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Enviou toda documentação
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Falta só o ato de designação

Falta só o Plano de Ação

Não enviou nada, mas justificou

Não enviou nada.
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QUADRO 02: RELAÇÃO DOS COORDENADORES DE SCI DOS MUNICÍPIOS 
PERTENCENTES AO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO 

Nº Prefeitura 
Lei 

específica 

Portaria 
de 

nomeação 

Plano 
de 

ações 
Coordenador 

01 Águas Belas Ok Ok Ok José Luciano da Silva 

02 Angelim Ok Ok Ok Paulo André Santos 

03 Arcoverde Ok Ok Ok Fernanda Ferreira de Souza 

04 Bom Conselho Ok Ok Ok Antônio Saulo B. de Lima 

05 Brejão Ok Ok Ok Arquimedes Alves Machado 

06 Cachoeirinha Ok Ok Ok João Carlos Pereira F. de Sá 

07 Caetés Ok Ok Ok Delmiro Dantas C. Neto  

08 Calçado Ok Ok Ok Erly Macena de Moraes 

09 Canhotinho Ok Ok Ok Cícero Fernando A. Morato 

10 Capoeiras Ok Ok Ok Josivaldo Siqueira Oliveira 

11 Correntes Ok Ok Ok Cleyson Roberto A. Pascoal 

12 Iati Ok Ok Ok Eduardo Montebelo Pimentel 

13 Ibirajuba Ok Ok Ok Maria José de Almeida Silva 

14 Jucati Ok Ok Ok Marcos Expedito Viana 

15 Jupi Ok Ok Ok Maria Elizabete de A. Lins 

16 Jurema Ok Ok Ok Cristiane C. F. de Andrade 

17 Lagoa do Ouro Ok Ok Ok Ivan de Almeida Ramos 

18 Lajedo Ok Ok Ok João Mácio Rodrigues 

19 Palmeirina Ok Ok Ok Marlene Barros de Morais 

20 Paranatama Ok Ok Ok Luiz Carlos de Araújo 

21 Quipapá Ok Ok Ok Edjane Silva Monteiro 

22 Saloá Ok Ok Ok Álvaro Henrique Q. Cordeiro 

23 São B. do Una Ok Ok Ok Gilvani José C. Cavalcante 

24 São João Ok Ok Ok Adriana Ferreira de Lima 

25 Terezinha Ok Ok Ok Reinaldo Santos B. Junior 

26 Garanhuns Ok Ok Ok Fernando Mauricio Campos 
Fontes: Departamento de Controle Municipal – DCM / ASTEC do TCE-PE 
 Inspetoria Regional de Garanhuns - IRGA 
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2.4.4 Capacitações Realizadas pela Escola de Contas 
 

 

A Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – ECPBG foi criada pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual nº 11.566, 

aprovada na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco – ALE-PE em 26 de 

agosto de 1998. Portanto, a ECPBG é um órgão diretamente vinculado ao TCE-PE. 

 

Logo que foi instituída, a Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – 

ECPBG tinha o propósito de capacitar apenas os servidores desta Corte de Contas, 

porém, tal finalidade foi logo ampliada para o público externo, ou melhor, para 

funcionários de outras instituições públicas. Primeiramente, esse fato ocorreu devido à 

necessidade demandada dos jurisdicionados, pois havia uma carência de profissionais 

qualificados em seus quadros funcionais. Portanto, tornava-se indispensável à 

capacitação de servidores ligados às organizações públicas.  Outro motivo observado é 

que a ECPBG seria um excelente canal, tanto no sentido de disseminar o conhecimento, 

como também uma forma de aproximar o TCE-PE de seus jurisdicionados, formando 

parcerias com a gestão administrativa pública. 

 

Ao longo dos seus 11 anos de existência, a ECPBG conseguiu ampliar sua 

abrangência de atuação. Inicialmente, apenas conferia cursos de capacitação e 

treinamento passando, posteriormente, a ministrar palestras, seminários, incentivar e 

investir em pesquisas acadêmicas, publicações de livros, cartilhas educativas e revistas 

técnicas elaboradas por servidores do TCE-PE. 

  

Nota-se que a diversidade de áreas e respectivos temas que a ECPBG tem 

abordado estão sempre voltados à administração pública, destacando-se: gestão pública, 

auditoria, contabilidade, controladoria governamental, direito público, engenharia, 

informática, recursos humanos, dentre outros. 

 

Conclui-se, portanto, que o intuito de todas essas iniciativas da ECPBG é a 

busca da democratização do ensino, assim como o desenvolvimento e a modernização 

da gestão, colaborando com a melhoria da administração pública. 

 



81 

Nesse sentido Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – ECPBG traçou 

os seguintes objetivos: 

 

• Promover permanentemente a capacitação e o desenvolvimento 
profissional dos membros e servidores do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco; 

• Criar no setor público o sentimento de comprometimento com a 
qualidade e a eficiência, motivando o servidor para melhor atender as 
exigências da sociedade globalizada atual; 

• Fortalecer a administração pública de um modo geral, mediante a 
capacitação de servidores de órgãos jurisdicionados, de entidades 
públicas e privadas de estados e municípios, ou de qualquer pessoa 
interessada em conhecer ou se preparar para o ingresso no serviço 
público; 

• Executar projetos de responsabilidade social, sobretudo por meio do 
estímulo ao controle social, ou seja, a participação direta da população 
na elaboração, execução e controle das políticas públicas; 

• Estimular o constante intercâmbio de informações, experiências e 
conhecimentos com órgãos e entidades congêneres do País, inclusive 
com a promoção de cursos de capacitação para outros TC’s do Brasil.39 

 

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que o TCE-PE tem aproveitado 

muito bem a colaboração e orientação pedagógica disponibilizada pela ECPBG, 

oportunizando cursos diferenciados para o seu corpo técnico e funcional.  

 

Com relação à implantação e estruturação de controles internos nos municípios 

pernambucanos, ordenada pela Resolução TC nº 001/2009, a conduta deste Tribunal 

não foi diferente, pois o TCE-PE através da parceria com a referida Escola de Contas 

ofereceu condições relacionadas à capacitação e ao aperfeiçoamento relativo à temática 

de controle interno facilitando, assim, o devido enquadramento legal daqueles 

municípios. 

 

 Assim sendo, tanto os jurisdicionados quanto os servidores do TCE-PE tiveram 

a oportunidade de se capacitar, através de diversos cursos disponibilizados, 

proporcionando o avanço de seus conhecimentos. Tal processo foi considerado de suma 

                                                 
39 ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES – Quem Somos. Disponível em: 
http://www.tce.pe.gov.br/escola/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=10  
Acesso em: 10 nov. 2009.  
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importância para o êxito da implantação e estruturação do sistema de controle interno 

nas instituições públicas municipais. 

 

A ECPBG, portanto, vem desempenhando muito bem o papel de orientadora e 

educadora, mostrando ser uma instituição que democratiza o conhecimento em prol de 

uma administração pública mais moderna e avançada, contribuindo para a implantação 

e consolidação do sistema de controle interno nos municípios, conforme evidenciam as 

informações extraídas dos relatórios elaborados pela sua Gerência de Ensino – GENS. 

Taís relatórios discriminam capacitações realizadas durante o 2º semestre de 2009, 

tendo como público alvo servidores do TCE-PE e de outras instituições públicas.  

 

Apesar do grande número de cursos oferecidos pela Escola de Contas Professor 

Barreto Guimarães – ECPBG, nas mais diversas áreas, apresentam-se no quadro apenas 

aqueles que foram realizados com foco na temática de controle interno.  

 
QUADRO 03: CURSOS MINISTRADOS PELA ECPBG – 3º TRIMESTRE DE 2009 

Período Curso Nº Part. Local C.H./h.a 

02 e 03/07 Estruturação de sistemas de controle interno – 
foco nas Resoluções do TCE-PE 

51 ECPBG 16 

18 e 19/07 Estruturação de sistemas de controle interno 
municipal 

18 ASSIESPE 16 

30 e 31/07 Estruturação de sistemas de controle interno 51 ECPBG 16 

10 a 14/08 Estruturação da função de auditoria interna – 
noções básicas 

50 ECPBG 20 

17 e 18/08 Controle interno em obras públicas 29 ECPBG 16 

20 e 21/08 Controle interno na área de aposentadoria 30 ECPBG 16 

01 e 02/09 Controle interno área de admissão de pessoal  23 IRBE 16 

03 e 04/09 Controle interno na área de aposentadoria 16 IRBE 16 

10 e 11/09 Controle interno área de admissão de pessoal  24 ECPBG 16 

15 e 16/09 Controle interno área de admissão de pessoal  11 IRGA 16 

15 e 16/09 Controle interno em obras públicas 33 IRBE 16 

17 e 18/09 Controle interno na área de aposentadoria 28 IRGA 16 

22 e 23/09 Controle interno em obras públicas 38 IRGA 16 

28 e 29/09 Controle interno área de admissão de pessoal  34 IRPE 16 

30/09 e 
01/10 

Controle interno na área de aposentadoria 24 IRPE 16 

Fonte: Relatório Trimestral – Gerência de Ensino – GENS da ECPBG  
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Segundo informações extraídas do Relatório Trimestral da Gerência de Ensino – 

GENS, no 3º trimestre de 2009 foram capacitados, nas mais diversas áreas e distintos 

temas, um total de 2.898 jurisdicionados e servidores do TCE-PE. Desses, em relação 

ao Tema “Controle Interno”, o Quadro 03 apresenta uma quantidade de 460 servidores 

capacitados. 

 
QUADRO 04: CURSOS MINISTRADOS PELA ECPBG – 4º TRIMESTRE DE 2009 

Período Curso Nº Part. Local C.H./h.a 

05 a 09/10 Auditoria interna – noções básicas 34 ECPBG 20 

07 a 09/10 Estruturação de sistemas de controle interno 41 ECPBG 16 

26 e 29/10 Estruturação de sistemas de controle interno 65 ECPBG 16 

04 e 05/11 Controle interno em obras públicas 29 ECPBG 08 

10 a 13/11 Estruturação de sistemas de controle interno 20 ECPBG 16 

23 e 24/11 Controles internos voltados para fundo de 
saúde  

24 ECPBG 20 

01 a 04/12 Estruturação de sistemas de controle interno 40 ECPBG 16 

09 e 10/12 Controle interno em obras públicas 34 IRAR 16 

10 e 11/12 Controle interno área de saúde  36 ECPBG 16 

14 a 18/12 Auditoria interna – noções básicas 56 ECPBG 16 

Fonte: Relatório Trimestral – Gerência de Ensino – GENS da ECPBG      

 

Com relação às atividades desempenhadas no 4º trimestre de 2009, a ECPBG 

capacitou, em várias áreas, 1.891 servidores públicos, incluindo-se servidores deste 

Tribunal, e servidores municipais. Conforme Quadro 03, supracitado, foram capacitados 

379 servidores em cursos ligados ao “Controle Interno”. 

 

QUADRO 05: CURSOS MINISTRADOS PELA ECPBG – 1º TRIMESTRE DE 2010 
Período Curso Nº Part. Local C.H./h.a 

08 a 11/02 Controle interno para a área de saúde  30 ECPBG 16 

09 a 10/02 Controle interno em obras públicas 29 IRSA 16 

02 a 03/03 Controle interno em obras públicas 20 IRSU 16 

03 a 05/03 Controle interno em tributos 31 IRPE 16 

09 a 10/03 Controle interno para a área de saúde  29 IRSU 16 

16 a 17/03 Controle interno em tributos 25 IRBE 16 

16 a 17/03 Controle interno em obras públicas 56 ECPBG 16 

23 a 24/03 Controle interno para a área de saúde  32 IRPE 16 

25 a 26/03 Controle interno em tributos 48 IRGA 16 

Fonte: Relatório Trimestral – Gerência de Ensino – GENS da ECPBG      
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O quadro 05 apresenta os cursos, na área de controle interno, ministrados pela 

Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – ECPBG no 1º trimestre de 2010. 

Percebe-se que nesse período foram capacitados 300 servidores do TCE-PE e de outras 

instituições públicas. 

 

QUADRO 06: CURSOS MINISTRADOS PELA ECPBG – 2º TRIMESTRE DE 2010 
Período Curso Nº Part. Local C.H./h.a 

13 a 16/04 Estruturação de sistemas de controle interno 32 ECPBG 16 

19 a 20/03 Controle interno para a área de saúde  54 IRGA 16 

03 a 04/05 Controle interno em admissão de pessoal 09 IRAR 16 

05 a 06/05 Controle interno em aposentadoria 09 IRAR 16 

17 a 18/05 Controle interno em admissão de pessoal 29 IRPE 16 

19 a 20/05 Controle interno em aposentadoria 21 IRPE 16 

24 a 25/05 Controle interno em admissão de pessoal 26 ECPBG 16 

31 a 01/06 Controle interno para a área de educação 36 IRBE 16 

07 a 10/06 Controle interno para a área de educação 26 ECPBG 16 

14 a 18/06 Controle interno em aposentadoria 24 ECPBG 16 

Fonte: Relatório Trimestral – Gerência de Ensino – GENS da ECPBG      

 

Conforme se depreende no quadro 06 e baseado nas informações contidas no 

Relatório Trimestral da Gerência de Ensino – GENS da Escola de Contas Professor 

Barreto Guimarães – ECPBG, no 2º trimestre de 2010 a referida Escola ofereceu cursos 

envolvendo a temática “controle interno” para 266 servidores públicos pertencentes ao 

quadro funcional do TCE-PE, bem como servidores de outras instituições públicas. 

Observa-se ainda, que os referidos cursos foram ministrados em diversas inspetorias 

regionais, visando proporcionar melhor acesso aos participantes e, consequentemente, 

assegurar o compromisso institucional com o permanente aperfeiçoamento das funções 

de controle. 

 

 

2.4.5 Operação Eleições 2010 
 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco visando obter maior celeridade 

e efetividade na sua forma de atuação, a partir do ano de 2000, tornou-se pioneiro, entre 

as Cortes de Contas do Brasil, ao deflagrar no período eleitoral, fiscalizações “in loco” 
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nos últimos três meses que antecedem as eleições. Tais visitas atingem 100% (cem por 

cento) dos municípios pernambucanos e são denominadas de “Operação Eleições”. 

Ressalte-se que essas inspeções são realizadas pelo corpo técnico do TCE-PE e tem 

como fim a análise das áreas contábil, financeira e patrimonial de seus jurisdicionados. 

Tal postura busca coibir possíveis desvios de recursos e impedir a utilização da máquina 

administrativa para fins eleitorais, de maneira a antecipar o controle sobre o patrimônio 

do município tendo em vista à mudança de gestão. 

 

Em 2010, mais uma vez, foi realizada a Operação Eleições, através de auditorias 

de acompanhamento, tendo como foco a implantação e estruturação dos Sistemas de 

Controle Interno nas Prefeituras e Câmaras dos municípios do Estado de Pernambuco, 

com base no plano de ação exigido pela Resolução TC nº 01/2009, com a finalidade de 

avaliar se os gestores vêm adotando medidas efetivas para o funcionamento e 

fortalecimento de seus Sistemas de Controles internos. Para tanto, foram elaboradas 

pelo Departamento de Controle Municipal – DCM do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco as seguintes questões, fontes de informação e seus respectivos 

procedimentos, objetivando uniformizar os trabalhos de auditoria: 

 

 

QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Q 01 

A prefeitura instituiu o Sistema de Controle Interno – SCI e criou o órgão central do 

SCI, mediante lei municipal? 

 

Q 02 

Houve a estruturação do órgão central do SCI, sendo esse órgão dotado de condições 

físicas e de quadro de pessoal necessário ao seu funcionamento, conforme determina a 

Res. TC N° 01/2009 e a respectiva legislação municipal? 

 

Q 03 

A prefeitura realizou os itens de estruturação do seu SCI, selecionados com base no 

Plano de Ação estabelecido no Anexo II da Resolução TC Nº 01/2009? 
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FONTE DE INFORMAÇÃO 

 

Q01 

Lei que instituiu o SCI. 

 

Q02 

Estrutura física onde funciona órgão central do SCI; 

Lei de criação dos cargos que compõem o órgão central do SCI; 

Portarias de nomeação dos cargos; 

Resolução TC Nº 01/2009 (art. 3º) 

 

Q03 

Documentação solicitada através do ofício n.º __ /10. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Q01 

Verificar se a prefeitura instituiu através de Lei o seu SCI municipal e criou o órgão 

central do SCI. 

 

Q02 

Verificar se a prefeitura dotou o órgão central de condições físicas e de quadro de 

pessoal necessário ao seu funcionamento, conforme determina a Res. TC n° 01/2009 e a 

respectiva legislação municipal. 

 

Q03 

Executar os procedimentos elencados no PT – 02 do programa de auditoria de 

acompanhamento do sistema de controle interno da prefeitura. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Este tópico descreve a metodologia usada no estudo em questão. Será 

esclarecido o tipo de pesquisa, o universo, a amostra e apresentada a forma em que os 

dados foram coletados e tratados, assim como as limitações do método utilizado. 

 

O trabalho de pesquisa terá como base de sustentação a proposta abordada por 

Vergara (2006), que descreve dois tipos de pesquisa: 

 
 
a) Quanto aos Fins 
 

 

A pesquisa será descritiva e explicativa. Descritiva, pois a finalidade é descrever 

a ausência do controle interno nas Prefeituras do Agreste Meridional de Pernambuco. 

Explicativa, pois analisa e esclarece os sérios problemas e danos causados à sociedade e 

instituições públicas, devido à inexistência do controle interno em sua estrutura.   

 

 

b) Quanto aos Meios  
 

 

Para obter os dados necessários, a realização da pesquisa aqui mencionada, 

utilizará os seguintes meios de investigação:  

 

• Pesquisa de campo, pois recorrerá às fiscalizações realizadas nos 

municípios do agreste pernambucano, pelo corpo técnico do TCE - PE, 

com informações pertinentes ao referido trabalho.  

• Documental, já que é importante a análise e estudo de documentos 

restritos, pertencentes às instituições públicas.  

• Bibliográfica, pois o estudo está baseado em material publicado em livros, 

mídias eletrônicas, manuais. 
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3.1 Coleta e Tratamento de Dados 
 

 

O universo da pesquisa em questão engloba as 26 (vinte e seis) prefeituras dos 

municípios que compõem a região do Agreste Meridional de Pernambuco, incluindo 

Garanhuns, município no qual está situada a Inspetoria Regional de Garanhuns - IRGA. 

Tais entidades públicas são consideradas verdadeiros arquivos, todos munidos de um 

vasto acervo de materiais e procedimentos que foram de grande valia para dar 

sustentação à temática controle interno. 

 

As informações necessárias à construção do presente trabalho foram adquiridas 

através de: 

 

a) Pesquisa bibliográfica baseada em livros, jornais, revistas, mídia eletrônica, 

dissertações, manuais e legislações, todos especializados e relevantes ao 

assunto aqui abordado. 

 

b) Pesquisa documental encontrada nos arquivos e departamentos das 

prefeituras fiscalizadas, por meios de documentos oficiais, sigilosos e 

restritos, sendo necessária a autorização para o acesso, todos pertencentes às 

respectivas instituições municipais. 

 

c) Pesquisa de campo que compreendeu dois momentos distintos. No primeiro 

foi disponibilizado um questionário fechado, conforme Apêndice A deste 

trabalho, ao público-alvo constituído por todos os coordenadores do sistema 

de controle interno nomeados pelas 26 (vinte e seis) prefeituras pertencentes 

ao Agreste Meridional de Pernambuco. No segundo momento, houve 

entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, todas realizadas nos locais que 

vivenciaram o problema da ausência de um sistema de controle interno, 

tendo sido obtidas as respostas dos próprios servidores pertencentes às 

prefeituras auditadas. Destaca-se, ainda, que o procedimento utilizado para a 

escolha dos entrevistados é cabível e lógico, pois se acredita que somente 

aquele que está no seu dia-a-dia convivendo e experienciando problemas, 

advindos do controle interno e sua respectiva estrutura organizacional tem a 
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capacidade de expressar com clareza sua visão e opinião, como também, 

apresentar as sugestões cabíveis.  

 

De posse de tais informações foi realizada a padronização dos dados, alcançando 

uma conclusão de forma quantitativa vislumbrando o cenário ora pesquisado. 

 

 

3.2 Limitações do Método 
 

 

 Independente de qual método a ser utilizado em uma pesquisa, toda investigação 

que busque respostas que correspondam ao problema informado, tem suas dificuldades 

e limitações. Logo, a presente pesquisa não poderia ser diferente. Segundo Vergara 

(2007, p. 61) “todo método tem possibilidades e limitações”, porém, é lógico que tais 

limitações podem e devem ser minimizadas. Para tanto, é preciso elaborar corretamente 

o projeto de pesquisa, escolhendo o método adequado e coerente à metodologia 

aplicada.40 

  

Tem-se consciência que o tema controle interno é bastante amplo, portanto, não 

se deseja ser exaustivo no estudo da temática em questão, daí porque não se pretende 

generalizar os resultados obtidos na pesquisa aqui mencionada. 

 

 Entende-se, ainda, que para fins de se elaborar uma conclusão, a pesquisa a ser 

realizada teria duas conotações, dependendo aqui de qual referencial será atribuído a sua 

amostra e, consequentemente, o seu universo. Explicando melhor: 

 

 1 – Observa-se no presente estudo que a amostra foi constituída por todas as 

prefeituras que compõem o Agreste Meridional de Pernambuco, que são 26 (vinte e 

seis) municípios. Logo, a amostra conseguiu abranger 100% (cento por cento) do 

universo aqui delimitado. Portanto, atingindo total alcance é possível, com absoluta 

certeza, o pesquisador construir uma conclusão confiável. 

 

                                                 
40 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
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 2 – Nota-se que existe outra situação que poderia ocorrer, caso a amostra 

supracitada, 26 (vinte seis) prefeituras, fosse comparada ao universo do Estado de 

Pernambuco. Portanto, tal relação seria bem mais complexa e, consequentemente, sua 

análise mais incerta, uma vez que o universo em questão, o Estado de Pernambuco, é 

bem mais amplo. Ressalte-se que essa situação não é condizente com a presente 

pesquisa, portanto, não seria lógico, confiável nem prudente, elaborar conclusões 

generalizadas devido ao alto grau de incertezas.  

 

É, pois, oportuno discriminar algumas das limitações do método encontradas na 

pesquisa: 

 

• O primeiro grande obstáculo é o trabalho de conscientização junto aos 

gestores e servidores municipais, mostrando a necessidade de se criar uma 

cultura para adequação de novas rotinas e novos procedimentos de controles 

na gestão, com o objetivo de zelar pela coisa pública e obedecer ao 

cumprimento da legislação vigente. 

    

• Dificuldade na obtenção das respostas reais e verdadeiras, já que o 

pesquisador faz parte do quadro de fiscalização do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, enquanto que alguns dos entrevistados pertencem às 

instituições municipais, que são auditadas pelo TCE – PE.  

 

• Selecionados apenas 26 (vinte e seis) municípios de um total de 184 no 

Estado de Pernambuco para realização da pesquisa, não se pode, por 

conseguinte, generalizar os resultados adquiridos no mencionado trabalho. 

 

• Dificuldades para concretizar entrevistas com servidores públicos 

municipais, existindo o receio destes de serem punidos.  

 

• Outro dificultador está relacionado com a localização geográfica dos 

municípios do agreste pernambucano, que gera dificuldades em 

deslocamento às respectivas instituições públicas, devido à distância e 

acesso, demandando mais tempo para a aplicação dos questionários. 
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• Destaca-se, ainda, a dificuldade em obter fontes documentais pertencentes às 

entidades públicas, já que não há interesse dos jurisdicionados em expor suas 

fragilidades ao órgão de controle externo. 

 

• O fato de muitos dos entrevistados não conhecerem bem o tema “Controle 

Interno”, ora abordado, por se tratar de procedimento legal, pois somente 

agora sua implantação nas estruturas da administração pública municipal 

está sendo cobrada pelo TCE-PE.  

 

• Não ser dotado o entrevistador de um excelente nível de experiência na área 

para identificar quando o entrevistado está sendo sincero e respondendo 

realmente o que acontece.  

 

 

3.3 Resultados e Análise da Pesquisa 
 

 

Como já foi mencionado no item 2.4.2 do presente trabalho, a Resolução TCE-

PE Nº 001/2009 ao disciplinar sobre a criação, a implantação, a manutenção e a 

coordenação do sistema de controle interno nos municípios de Pernambuco, estabeleceu 

em seu artigo 3º: 

 

A coordenação dos SCI dos Poderes Municipais será atribuída à unidade 
organizacional específica – o Órgão Central do Sistema de Controle Interno – 
que, criada por lei municipal, possua estrutura condizente com o porte e a 
complexidade do município, podendo ficar diretamente subordinada ao 
Gabinete do Prefeito ou da Presidência da Câmara, ou à unidade 
correspondente, conforme o caso, não sendo recomendada a sua 
subordinação hierárquica a qualquer outro órgão/unidade da estrutura 
administrativa do Município. 

Parágrafo único: O coordenador do Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno poderá ser um cargo em comissão.  

     

Diante do exposto, surge a necessidade de nomear o responsável pelo Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno de cada Poder Municipal, ou seja, a pessoa do 

coordenador. Portanto, a partir de uma portaria de nomeação expedida pelo executivo 

municipal, foi sendo instituída a equipe que iria compor a estrutura administrativa do 
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Sistema de Controle Interno em cada município pernambucano, conforme legislação 

municipal específica.  

  

Evidencia-se, no presente trabalho, a importância da criação do cargo de 

Coordenador do Órgão Central do Sistema de Controle Interno na administração pública 

municipal, com a finalidade de colaborar para o meio acadêmico, bem como para 

auxiliar a gestão pública trazendo novas informações que estão diretamente 

relacionadas ao tema Controle Interno.  

 

Entende-se que os conhecimentos, aqui agregados, servirão de subsídio, tanto 

para o campo de novas pesquisas, como também, para dar melhores condições ao TCE-

PE, no tocante ao mapeamento e planejamento do controle interno junto aos seus 

jurisdicionados, aqui de modo especial, aos municípios do Agreste Meridional de 

Pernambuco. 

 

O questionário disponibilizado aos Coordenadores do Órgão Central do Sistema 

de Controle Interno, público alvo desta pesquisa realizada “in loco”, encontra-se 

registrado no Apêndice 1 deste trabalho, que buscou respeitar o entendimento da 

pesquisa de campo, segundo Silva (2006): 

 

Consiste na coleta direta de informação no local em que acontecem os 
fenômenos; é aquela que se realiza fora do laboratório, no próprio terreno das 
ocorrências. Não se deve confundir pesquisa de campo com coleta de dados, 
pois todas as pesquisas necessitam de coleta de dados, porém, na pesquisa de 
campo, os dados são coletados in loco, com objetivos preestabelecidos, 
discriminando suficientemente o que é coletado.41 

 

Portanto, a partir dos enunciados e questionamentos realizados, os 

Coordenadores do Sistema de Controle Interno dos municípios da Agreste Meridional 

de Pernambuco apresentaram suas respostas, tendo sido possível agrupá-las e em 

seguida realizar uma análise com intuito de construir o cenário atual que vislumbra a 

realidade do perfil do Coordenador e a estruturação do Sistema de Controle Interno na 

administração municipal daquela região.  

 

                                                 
41 SILVA, A.C.R. Metodologia da Pesquisa aplicada à Contabilidade. Orientações de Estudos, 
Projetos, Artigos, Relatórios, Monografias, Dissertações, Teses. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 57. 
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Diante do que foi exposto, demonstra-se a seguir tabelas com as informações 

que foram extraídas a partir do referido questionário, que servirão de subsídio para 

construir o perfil do Coordenador do Órgão do Sistema do Controle Interno do Agreste 

Meridional de Pernambuco. São elas: 

   

Tabela 02: Sexo dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 

Sexo Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Masculino 18 72% 

Feminino 07 28% 

Total 25 100% 

 Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 Gráfico 02: Sexo dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
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Observando o sexo dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno, 

conforme ficou demonstrado na Tabela 02 e Gráfico 02, observa-se que a grande 

maioria desses profissionais nomeados pertence ao sexo masculino, atingindo 72% 

(setenta e dois por cento) do total de entrevistados. Enquanto que os Coordenadores do 

sexo feminino alcançaram apenas 28% (vinte e oito por cento) do referido universo. Tal 

fato pode estar ocorrendo, em virtude de ainda existir, apesar da constatação da 

competência e do avanço feminino em todas as áreas do mercado de trabalho, uma 
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cultura machista na região de que homens detêm mais conhecimentos, estando, pois, 

mais aptos a exercerem cargos do primeiro escalão na administração pública. 

 

Tabela 03: Faixa etária dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 

Faixa Etária Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

18 a 25 anos 00 0% 

26 a 35 anos  07 28% 

36 a 45 anos 08 32% 

46 a 55 anos 08 32% 

Acima de 56 anos 02 08% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 03: Faixa etária dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
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Analisando a faixa etária dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno, 

segundo a Tabela 03 e Gráfico 03, verifica-se que a grande maioria dos Coordenadores, 

correspondente a 64% (sessenta e quatro por cento) do universo da pesquisa pertence à 

faixa etária de 36 a 55 anos. Esta situação induz a se entender que foi utilizado como 

um dos critérios de nomeação, para ocupar o cargo de Coordenador do SCI, um 

profissional com relativo grau de maturidade e detentor de conhecimento vasto.  
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Tabela 04: Grau de instrução dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
Questão: 

01. Qual o seu grau de 
instrução? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

2º grau completo 01 4% 

3º grau incompleto 02 8% 

3º grau completo 22 88% 

Outros 00 0% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 04: Grau de instrução dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
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Com relação ao grau de instrução dos Coordenadores do Sistema de Controle 

interno, observado na Tabela 04 e Gráfico 04, pode-se perceber que os gestores estavam 

preocupados em escolher profissionais bem instruídos, pois 88% (oitenta e oito por 

cento) dos Coordenadores nomeados para gerenciar o Órgão Central do SCI possuem o 

3º grau completo, enquanto 8% (oito por cento) desses profissionais estão por concluir o 

ensino superior, e apenas 4% (quatro por cento) possuem o 2º grau completo. Tal 

procedimento mostra o zelo, a responsabilidade e o comprometimento com a coisa 

pública.  
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Para melhor esclarecimento e a título de informação, tal conduta deverá ser 

adotada por ambas as partes, tanto pelo Gestor, como pelo Coordenador do SCI. Deve-

se lembrar que a Resolução TC nº 001/2009 é bastante clara, na Seção IV, que trata 

sobre Responsabilidade, em seu art. 9º, quando afirma: 

 

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do 
Estado, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da 
Constituição Federal e do artigo 31 da Constituição Estadual. (grifos nossos)  

 

Ressalte-se, ainda, que foram nomeados para exercer o cargo de Coordenador do 

Órgão Central do SCI, servidores que concluíram apenas o 2º grau, representando 8% 

dessas contratações. Tal fato enseja grande surpresa, pois conforme revela o presente 

estudo, o referido cargo demanda profissionais com um considerável conhecimento na 

temática controle interno na administração pública. 

 

Apesar da inexistência de determinação legal, ainda assim, não se concebe ao 

Coordenador do Órgão Central do SCI ausência de formação em nível superior, pois sua 

responsabilidade, além da utilização de aspectos técnicos e legais, não se atém apenas à 

identificação de falhas no Sistema de Controle Interno, mas também o seu 

aprimoramento, incumbindo-lhe auxiliar inclusive nas ações gerenciais, quando se 

detecta o descumprimento à legislação em vigor.  

 

 

Tabela 05: Formação escolar dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
Questão: 

02. Qual sua formação 
escolar? 

Coodernadores 
entrevistados com 3º grau 

Percentual 

Administração 10 43% 

Ciências Contábeis 02 9% 

Direito 09 39% 

Outros 02 9% 

Total 23 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 05: Formação escolar dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno 
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Conforme dados da Tabela 05 e Gráfico 05, relativos à formação escolar dos 

Coordenadores do Sistema de Controle Interno, chega-se à conclusão de que há uma 

evidente e forte predominância dos cursos de Administração, Direito e Ciências 

Contábeis, que totalizam 91% na formação escolar dos Coordenadores do SCI. Podem-

se destacar dois fatores que influenciaram neste quesito:  

 

• O primeiro se deve ao fato de que o trabalho, no âmbito da área pública, 

relaciona-se a problemas que carecem da análise e assessoria dos 

profissionais das referidas áreas de conhecimento, uma vez que eles se 

deparam, no seu dia-a-dia, com exigências constitucionais, inúmeras leis 

e normas que disciplinam a gestão pública municipal, especialmente, 

relacionadas às questões de ordem orçamentária, contábil e financeira. 

Portanto, necessita-se de servidores que atuem de maneira eficaz e 

eficiente com esses instrumentos governamentais.    

 

• Outro fator preponderante ao aparecimento dos profissionais em questão, 

deve-se ao fato de existirem faculdades e universidades, na região do 

Agreste Meridional de Pernambuco, que oferecem a oportunidade de 

ingressar nos cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis. 
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Tabela 06: Rede de ensino na qual os Coordenadores do Sistema de Controle 
Interno concluíram o 3º grau 

Questão: 

03. A instituição que 
concluiu o 3º grau 
pertence a que rede de 
ensino? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Pública - Federal 01 4% 

Pública - Estadual 02 9% 

Particular 12 52% 

Autarquia 08 35% 

Total 23 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 06: Rede de ensino na qual os Coordenadores do Sistema de Controle 
Interno concluíram o 3º grau 
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Com relação à rede de ensino na qual os Coordenadores do Sistema de Controle 

Interno concluíram o 3º grau (Tabela 06 e Gráfico 06), apenas 4% dos entrevistados 

foram oriundos de instituições públicas - federais, enquanto que 9% são advindos das 

públicas – estaduais. Já no tangente às autarquias o percentual foi de 35%. Entretanto, 

se observa o alto percentual (52%) com relação ao acesso a instituições superiores 

particulares.   

 



99 

A explicação para tal cenário decorre da existência, na região do Agreste 

Meridional de Pernambuco, de muitas opções de entidades de ensinos superiores 

pertencentes à rede particular. 

 

Outra motivação para escolha da rede particular de ensino superior é que existe, 

não somente no Estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, uma deficiência na 

qualidade do ensino na escola pública em categorias de base como: ensino infantil, 

fundamental e médio. Logo, o aluno que pertenceu a esta rede de ensino, certamente, 

terá, com raras exceções, maiores dificuldades em conseguir uma vaga nas 

universidades públicas estaduais e federais, já que estas oferecerem um excelente nível 

de ensino e são gratuitas, daí possuírem uma concorrência bem mais elevada.  

 

Tabela 07: Vínculo empregatício dos Coordenadores do SCI com as prefeituras 
Questão: 

04. Qual o vínculo 
empregatício que possui com a 
prefeitura a qual presta 
serviços? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Efetivo 03 12% 

Comissionado 22 88% 

Contratado 00 0% 

Outros 00 0% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 Gráfico 07: Vínculo empregatício dos Coordenadores do SCI com as prefeituras 
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Segundo ficou evidenciado na Tabela 07 e Gráfico 07, o vínculo empregatício 

que prevalece entre os Coordenadores do Sistema de Controle Interno e as respectivas 

prefeituras da região do Agreste Meridional de Pernambuco é através de cargo 

comissionado, pois representam 88% dessas nomeações, enquanto que os servidores 

efetivos municipais que respondem por este cargo representam apenas 12%. 

 

Existem algumas justificativas para tal ocorrência:  

 

• Segundo os gestores, os municípios, particularmente os de pequeno 

porte, possuem uma carência enorme de pessoal qualificado pertencente 

ao quadro funcional efetivo da prefeitura. 

 

• Embora ocorra na prática tal situação, é inadmissível que nos dias de 

hoje existam servidores desqualificados e despreparados pertencentes ao 

quadro funcional das organizações públicas, visto que há uma grande 

oferta e facilidade ao acesso a cursos de capacitação e aperfeiçoamento 

nas mais diversas áreas da administração pública. Para exemplificar, tem-

se a Escola de Contas Professor Barreto Guimarães - ECPBG que oferece 

muitas oportunidades de capacitação a servidores públicos, ministrando 

cursos, palestras e seminários tanto em sua sede, Recife, como também 

em várias cidades do interior pernambucano.      

 

• Outro fator que merece destaque e que interferiu na escolha dos gestores 

para a forma de contratação e nomeação dos Coordenadores do SCI está 

contido na Resolução TC nº 001/2009, que determinou em seu art. 3º: 

 

A coordenação dos SCI dos Poderes Municipais será atribuída à unidade 
organizacional específica – o Órgão Central do Sistema de Controle Interno – 
que, criada por lei municipal, possua estrutura condizente com o porte e a 
complexidade do município, podendo ficar diretamente subordinada ao 
Gabinete do Prefeito ou da Presidência da Câmara, ou à unidade 
correspondente, conforme o caso, não sendo recomendada a sua 
subordinação hierárquica a qualquer outro órgão/unidade da estrutura 
administrativa do Município. 

Parágrafo único: O coordenador do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno poderá ser um cargo em comissão. (grifos nossos) 
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Com relação à forma de contratação para o cargo de coordenador do Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno, devem-se tecer alguns comentários: 

 

1. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através da Resolução TC nº 

001/2009 estabelece que as entidades públicas podem contratar o 

coordenador do SCI através de cargo comissionado. Tal procedimento é 

justificado, pois o momento de implantação do Sistema de Controle Interno 

nas organizações governamentais necessita de urgência. No entanto, implica 

afirmar que passada essa fase de transição, recomenda-se que a gestão 

pública adote todas as medidas cabíveis à realização de concurso público 

para escolha do referido cargo, respeitando, assim, a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 37: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei e de livre 
nomeação e exoneração.   

 

2. A Resolução TC nº 001/2009, § Único estabelece que “O coordenador do 

Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser um cargo em 

comissão” (grifos nossos). Não significa que deverá ser esta a forma 

adotada, ficando para o gestor outras opções de escolha como: servidores 

efetivos com formação em nível superior e amplo conhecimento para o 

exercício da função de controle ou, ainda, a seleção através do concurso 

público.  

 

Ressalte-se, ainda, que nesse momento de transição deve ser proposta à 

administração que formalize, através de instrumento normativo municipal, uma 

comissão provisória de Controle interno composta por servidores efetivos que detenham 

conhecimentos técnicos específicos ao cargo de coordenador do Órgão central do SCI 

até a devida conclusão do processo seletivo.  
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Tabela 08: Percepção dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno com 
relação à importância/necessidade da implantação do SCI na 
administração pública. 

Questão 

05. Qual a importância/necessidade 
da implantação do SCI na 
prefeitura?     

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Nenhuma 00 0% 

Pouca 00 0% 

Regular  00 0% 

Muita 25 100% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
  

 

A percepção dos Coordenadores do Sistema de Controle Interno com relação à 

importância/necessidade da implantação do SCI na administração pública (Tabela 08) 

demonstra que 100% dos Coordenadores entrevistados responderam que a acham muito 

importante e necessária na organização governamental.  

 

De certa forma, essa unanimidade nas respostas já era esperada, pois se deve 

levar em consideração que são eles os principais responsáveis pela adoção e 

acompanhamento dos controles na administração pública, destacando-se algumas das 

suas atribuições42: 

 

• Determinar auditorias internas nas unidades organizacionais da entidade;  

• Coordenar e participar da elaboração e atualização dos manuais de auditorias 

interna e de procedimento, dos programas e plano anual de auditoria interna; 

• Deliberar com as unidades auditadas sobre os relatórios elaborados, 

promovendo integração recíproca e política de melhoria no controle interno; 

• Zelar pela qualificação técnica dos servidores, orientando-os e treinando-os 

em serviço, e assegurar que os trabalhos sejam executados com eficiência, 

qualidade, e nos prazos requeridos.  

 
                                                 
42 FARIAS, Roseane Milanez de. Auditoria e Controle Interno: Conceitos, Normas e Aplicações. 
Apostila de Curso. Recife: ECPBG, 2010. 
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Durante as entrevistas ficou evidenciado que os Coordenadores do SCI sentem-

se temerosos e desconfiados com relação à adoção e o sucesso da implantação dos 

Sistemas de Controle Interno na administração pública. Apesar de reconhecerem a 

importância e necessidade dos controles no Poder Público Municipal, alertam que ainda 

existem muitos obstáculos a serem superados, como por exemplo: resistência a 

mudanças, procedimentos que engessam a administração pública, falta de conhecimento 

e capacitação sobre o tema abordado, dentre outros. 

 

Considerando os fatos apresentados, vê-se que, neste primeiro momento, a 

apreensão e incerteza dos Coordenadores do SCI são compreensíveis, pois a 

implantação do Sistema de Controle Interno na gestão municipal provoca uma 

verdadeira alteração nos procedimentos de rotina e condutas dentro da organização. 

Sendo, portanto um processo que demanda tempo para o reconhecimento da sua 

importante missão de salvaguardar os ativos e garantir a eficiência e eficácia 

operacional. 

 

Implica, necessariamente, na modificação da idéia de que o Coordenador do SCI 

não será o algoz que denunciará as fragilidades do sistema, mas sim um colaborador 

para melhoria dos parâmetros na atividade de controle, que terá caráter preventivo, 

ainda, que pelo efeito pedagógico sem perder a sua atuação corretiva, garantindo o 

melhor exercício da função pública.  

 

Tabela 09: Avaliação dos conhecimentos dos Coordenadores do SCI relacionados 
ao Tema “Controle Interno” 

Questão 

06. Como você avalia seus 
conhecimentos relacionados 
ao tema “Controle interno”? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Nenhum 00 0% 

Pouco 02 8% 

Regular  19 76% 

Avançado 04 16% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 08: Avaliação dos conhecimentos dos Coordenadores do SCI relacionados 
ao Tema “Controle Interno” 
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A avaliação dos conhecimentos dos Coordenadores do Sistema de Controle 

Interno relacionados ao Tema “Controle Interno” (Tabela 09 e Gráfico 08) demonstra 

que 76% dos entrevistados responderam que detêm um conhecimento Regular, 

enquanto 16% escolheram a alternativa Avançado, e apenas 8% optaram pela opção 

Pouco. 

 

 Observa-se que os Coordenadores do SCI, em suas respostas, optaram por uma 

escolha mais cautelosa, onde reconhecem que precisarão de mais intimidade com o 

tema “Controle Interno”. Todos expressaram a necessidade de aprimorar seus 

conhecimentos através de capacitações, já que existem procedimentos e métodos a 

serem adotados que, até então, são desconhecidos.  

 

Nota-se que os Coordenadores do SCI, conscientes dos avanços ocorridos no 

âmbito da nova gestão pública, demonstraram a necessidade de participação em cursos, 

palestras e seminários abordando a temática controle interno, em especial na área de 

auditoria interna, um dos principais instrumentos de avaliação e de assessoramento da 

administração, voltada para o exame e análise da adequação, da eficiência e eficácia dos 

sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas em relação às 
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atribuições e aos planos, objetivos, metas e políticas para elas definidos, visando 

contribuir com sugestões para o seu aprimoramento. 

 

Tabela 10: A importância que os gestores municipais (prefeitos, secretários) têm 
dado ao Sistema de Controle Interno na administração pública 

Questão 

07. Na sua opinião, qual a 
importância que os 
gestores municipais 
(prefeitos, secretários) 
têm dado ao SCI do 
município  

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Nenhuma 00 0% 

Pouca 02 8% 

Regular  10 40% 

Muita 13 52% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 

Gráfico 09: A importância que os gestores municipais (prefeitos, secretários) têm 
dado ao Sistema de Controle Interno na administração pública 

40%
52%

8%

Pouca

Regular

Muita

 

 



106 

Conforme se depreende da Tabela 10 e Gráfico 09, a maioria dos Coordenadores 

do Sistema de Controle Interno - SCI optou pela alternativa Muito, com relação à 

importância que os gestores municipais têm dado ao Sistema de Controle Interno na 

administração pública, visto que 52% dos entrevistados entendem o tema como de 

muita relevância, enquanto 40% responderam a opção Regular, e apenas 8% optaram 

pela assertiva Pouca.  

 

Observa-se que, segundo os Coordenadores do SCI, os Prefeitos têm 

demonstrado bastante empenho, colaborando da melhor forma possível, com vistas à 

implantação do controle interno nos municípios do agreste pernambucano. Com relação 

aos Secretários, os comentários realizados pelos supracitados Coordenadores são que 

estes, com algumas exceções, têm oferecido algum tipo de resistência, com relação às 

novas medidas e procedimentos de mudanças de rotinas no ambiente da organização 

pública. 

 

Alerta-se, ainda, que o Coordenador do SCI está subordinado ao Prefeito, logo, 

no tangente à sua resposta, deve-se considerar que ela pode não condizer com a 

realidade, uma vez que o seu superior hierárquico é o chefe do poder executivo 

municipal. Tal situação pode ocorrer com grande probabilidade nas prefeituras do 

Agreste Meridional de Pernambuco, devido ao grande número de nomeações 

comissionadas para exercer o cargo de Coordenador do Sistema de Controle Interno, 

conforme ficou demonstrado na Tabela 07 e Gráfico 07 deste trabalho. 

 

Importante destacar que no exercício de qualquer profissão, aqui sob a 

perspectiva do setor público, abrangendo os cargos efetivos e comissionados, é 

indispensável o emprego da ética, principalmente naquelas que envolvem outros 

profissionais, como é o caso dos que atuam nas atividades ligadas ao Sistema de 

Controle Interno. Ressalte-se, ainda, que dentre as atribuições do Coordenador do 

Sistema de Controle Interno está incluída a atividade de auditoria interna devendo, 

portanto, a quem exerce o referido cargo, observar as normas inerentes a função e 

obedecer aos seguintes princípios éticos: independência, integridade, eficiência e 

confidencialidade.   
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Tabela 11: O impacto que a Resolução TC nº 001/2009 causou para implantação 
do Sistema de Controle Interno na administração pública 

Questão 

08. Qual foi o impacto 
causado pela Resolução 
TC nº 001/2009, para 
implantação do SCI no 
município? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Nenhum 00 0% 

Pouco 01 4% 

Regular  08 32% 

Muito 16 64% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 10: O impacto que a Resolução TC nº 001/2009 causou para implantação 
do Sistema de Controle Interno na administração pública 
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A Tabela 11 e Gráfico 10 oferecem informações sobre o impacto que a 

Resolução TC nº 001/2009 causou para implantação do Sistema de Controle Interno na 

administração pública. Constatou-se que 64% dos Coordenadores do SCI responderam a 

alternativa Muito, 32% dos entrevistados resolveram optar pela resposta Regular e 

apenas 4% ficaram com a opção Pouco.  
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Observou-se que, ao serem indagados, os Coordenadores reconhecem que a 

instituição da Resolução TC nº 001/2009 era necessária e foi bem vinda, visto que 

disciplinou acerca da criação, implantação, manutenção e coordenação do Sistema de 

Controle Interno nas instituições governamentais e teve o papel de inovar a gestão 

pública com adoção de procedimentos internos, representando a efetiva 

institucionalização desse controle na administração municipal, contribuindo, assim, para 

zelar pela aplicação dos recursos públicos com transparência e publicidade. 

 

A partir da Resolução TC nº 001/2009 buscou-se aumentar a efetividade da ação 

do controle interno, que se constitui no conjunto de recursos, métodos e processos, 

adotados pelas próprias gerências e unidades do setor público, com fins de impedir o 

erro, a fraude e a ineficiência, acompanhando as ações da gestão e assessorando a 

administração sobre os assuntos de sua competência.  

   

Por fim, para se obter êxito na implantação do Sistema de Controle Interno e 

efetivo desempenho na gestão pública, faz-se necessária a construção de um sistema de 

informações eficiente e eficaz para a tomada de decisões, e a continuidade nos 

acompanhamentos, realizados pelo TCE-PE, quer sejam estes através de fiscalizações, 

quer sejam de maneira pedagógica em parceria com a Escola de Contas, ministrando 

cursos pertinentes à área de controle interno. 

 

Tabela 12: A participação dos Coordenadores do SCI em cursos ministrados pela 
Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – ECPBG sobre o 
tema “Controle Interno” 
Questão 

09. Participou de algum curso 
sobre o tema “Controle Interno”, 
ministrado pela Escola de Contas 
Prof. Barreto Guimarães? 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Sim 19 70% 

Não 05 26% 

Por outra Instituição  01 4% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 11: A participação dos Coordenadores do SCI em cursos ministrados pela 
Escola de Contas Professor Barreto Guimarães – ECPBG sobre o 
tema “Controle Interno” 
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 A Tabela 12 e Gráfico 11 revelam a participação dos Coordenadores do Sistema 

de Controle Interno em cursos ministrados pela Escola de Contas Professor Barreto 

Guimarães – ECPBG sobre o tema “controle interno”. Demonstra-se que 70% do 

universo pesquisado respondeu que participou de algum curso, promovido pela ECPBG, 

sobre a temática controle interno, enquanto que 26% dos entrevistados disseram que 

Não, haja vista nunca terem participado de capacitações e treinamentos sobre o referido 

tema e apenas 4% informaram que tiveram aulas acerca do assunto em outra instituição 

de ensino.  

 

Na análise desse cenário, fica evidenciado que houve uma grande preocupação 

dos Coordenadores do SCI em buscar novos conhecimentos ligados ao tema controles 

internos. Nesse aspecto, também os entrevistados foram unânimes ao reconhecerem que 

precisam de mais cursos, treinamentos, palestras nas diversas áreas englobadas pelo 

controle na administração pública. Essa necessidade de especialização profissional 

confirma as novas tendências da gestão pública preocupada em dotar seus quadros 

funcionais dos meios adequados para cumprir a sua missão constitucional. Para tanto, 

recomenda-se que gestores promovam o aperfeiçoamento e a qualificação técnica de 

servidores, implantando políticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento de 

procedimentos técnicos e intercâmbio de conhecimentos, em função da complexidade 

de suas atividades. 
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Ressalte-se que de nada adianta a instituição governamental munir-se de 

excelentes sistemas, políticas bem definidas, planos adequados, ainda assim o sucesso 

da implantação do Sistema de Controle Interno poderá ser comprometido, caso a 

administração pública não disponha de pessoal adequado, eficiente, motivado e capaz 

de executar os procedimentos operacionais de controle      

 

Tabela 13: Grau de dificuldade para implantação do Sistema de Controle Interno 
apresentado nas áreas da administração pública  
Questão 

10. Numere em ordem crescente, 
e de acordo com o grau de 
dificuldades que foram 
constatadas para a implantação 
do SCI nas áreas da 
administração pública 

Coodernadores 
entrevistados 

Percentual 

Saúde Pública 13 52% 

Educação 08 28% 

Obras e Serviços de Engenharia  04 20% 

Total 25 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 12: Grau de dificuldade para implantação do Sistema de Controle Interno 
apresentado nas áreas da administração pública  
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Segundo o disposto na Tabela 13 e no Gráfico 12 relativo ao grau de dificuldade 

para implantação do Sistema de Controle Interno apresentado nas áreas da 

administração pública, verificou-se que as áreas que receberam mensuração mais 

elevada representavam, respectivamente, maior grau de dificuldades para a implantação 

dos controles internos, quais sejam: Saúde Pública, Educação e Obras e Serviços de 

Engenharia. 

 

Com relação à escolha em análise, podem-se tecer as seguintes observações: 

 

1 – Os Coordenadores do Sistema de Controle Interno elencaram, conforme se 

pode observar na Tabela 13 e no Gráfico 12, as áreas de Saúde, no tangente a 52%, e 

Educação correspondendo a 28%, como sendo as que empreenderam maiores esforços 

para implantação do SCI. Tal aspecto é facilmente explicado, pois, segundo os 

Coordenadores, são áreas que, geralmente, envolvem muitos profissionais num contexto 

peculiar, sendo estritamente técnico, bem como suas legislações são complexas. 

 

 2 – Com relação à área de Engenharia (obras e serviços de engenharia) 

constatou-se que 20% dos entrevistados responderam como sendo esta a mais difícil de 

adotar o controle interno. A justificativa apresentada pelos Coordenadores é de que não 

possuíam formação acadêmica em engenharia civil, tampouco conhecimento técnico na 

referida área. Outra dificuldade mencionada é que existem muitos procedimentos, 

documentos e linguagem técnica da área de engenharia, sendo necessário o apoio de 

profissionais especializados para prestar os devidos esclarecimentos.  

 

 

3.4 Diagnóstico Final e Sugestões de Melhoria  
 

 

Este trabalho denotou o perfil dos Coordenadores do Órgão Central do Sistema 

de Controle Interno nomeados pelas prefeituras no Agreste Meridional de Pernambuco, 

na qual ficou evidenciada a predominância do sexo masculino, na faixa etária entre 36 e 

55 anos, para ocupar o referido cargo, refletindo a cultura machista da região. Contatou-

se que esse profissional, na sua grande maioria, possui formação acadêmica oriunda da 

rede de ensino particular e autárquica, nos cursos de administração e direito, compatível 
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ao bom desempenho da função e ao nível de responsabilidade exigida, uma vez que o 

mesmo lida no seu dia-a-dia com uma gama de leis e questões de ordem orçamentária, 

contábil e financeira. Sob esta perspectiva, ficou demonstrado, ainda, que esse 

Coordenador tem consciência da necessidade de deter conhecimento técnico e, mesmo 

possuindo cargo comissionado, sabe que deve desempenhar o trabalho com total 

independência profissional, bem como de atitudes e decisões, obedecendo às normas 

que regem a ética, guardando sigilo absoluto acerca das constatações decorrentes de sua 

atividade.   

 

 Outra constatação que a pesquisa traz à tona refere-se às estruturas de controle 

interno que quando encontradas, no âmbito da esfera pública municipal, estão muito 

distantes do padrão mínimo considerado, pois o cenário do âmbito governamental é tido 

como um dos piores possíveis, em se tratando do tema “controle interno”. Porém, tal 

quadro pode e deve ser modificado.  

 

Observa-se, ainda, a existência de muitos entraves e obstáculos para a adoção de 

tal mecanismo nos diversos setores da administração pública. Nota-se, primeiramente, 

que é uma questão de cultura, onde predominam a desinformação e conduta receosa, 

tanto dos servidores municipais quanto daqueles governantes que estão tentando fazer a 

coisa certa, devido a uma imagem totalmente distorcida no que tange à implantação do 

Sistema de Controle Interno – SCI nos municípios. Para eles, a referida ferramenta só 

irá desvendar culpados, apontar quem está cometendo erros, permeando o pensamento 

errôneo e equivocado de que o coordenador do SCI será o “dedo duro” na 

administração.  

 

Para reverter tal quadro de desconhecimento é necessário, portanto, o 

envolvimento e engajamento do gestor e de sua equipe de trabalho (secretários, 

diretores) para que possam disponibilizar a todos os servidores municipais o acesso às 

capacitações, palestras, reuniões e encontros, no intuito de esclarecer e conscientizá-los 

a respeito desta importante temática, ressaltando seus principais objetivos e os retornos 

benéficos que o Controle Interno trará ao município.    
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  Outra situação encontrada no âmbito da administração pública, considerada mais 

complexa e, por conseguinte, bem mais difícil de ser resolvida, está relacionada aos 

administradores públicos que não querem implantar “controles” em suas gestões, pois 

para estes não existe comprometimento com a coisa pública, o que prevalece e impera é 

o descaso, desmando e descontrole na administração.  

 

Esse cenário de total desrespeito às normas legais faz-se concluir que, apesar da 

evolução da administração pública, com o surgimento e implantação de legislações que 

revolucionaram as suas estruturas, como a Lei Federal nº 4.320/64, a Constituição 

Federal de 1988, e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, dentre outras legislações 

vigentes, ainda assim é necessária a aparição de novas medidas legais que fortaleçam e 

determinem, cada vez mais, a adoção do Controle Interno na administração pública. Na 

esteira deste entendimento, a Resolução TC nº 001/2009 vem exercendo importante 

papel. 

 

Por outro lado, é preciso que haja mais empenho, engajamento e apoio das 

organizações não-governamentais, bem como a presença marcante das entidades de 

fiscalização com uma postura mais atuante, tanto no sentido de colaborar com suporte 

pedagógico e orientador, como também dando ênfase à sua missão de fiscalizar, 

cobrando de seus jurisdicionados, através de medidas punitivas, o cumprimento do 

estabelecido pelas imposições legais.  

 

Objetivando melhor ilustrar a realidade do controle interno nas prefeituras do 

Estado de Pernambuco, apresenta-se o resultado de uma pesquisa, realizada em 

fevereiro de 2008, que serviu de parâmetro para mapeamento e análise concreta do tema 

aqui abordado. O referido estudo abrangeu 138 prefeituras que corresponde a 100% 

deste universo. Conforme os dados apresentados, chega-se à conclusão de que 72% 

equivalem a 99 prefeituras e não possui sequer Lei Municipal criando o Sistema de 

Controle Interno, bem como 28%, representam 39 prefeituras, nas quais foram 

encontradas a Lei de criação do SCI, conforme observado no quadro a seguir:  
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 Fonte: ASTEC - DCM 
   
 

Para exemplificar o modelo de engajamento e compromisso com a coisa pública, 

pode-se destacar o trabalho realizado pela organização não-governamental denominada 

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI43, com 

sede constituída em Viena, na Áustria. Ressalte-se que seu reconhecimento é a nível 

mundial, pois é uma instituição com total autonomia, onde não sofre interferências 

externas e não possui ligações políticas e/ou partidárias.  

 

A INTOSAI possui diversas atribuições ligadas à auditoria pública, dentre elas, 

destaca-se a troca de experiências, assegurando o intercâmbio entre as Entidades 

Fiscalizadoras Superiores dos Países pertencentes às Nações Unidas e demais órgãos 

especializados, no que se refere à Auditoria Governamental. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 INTOSAI – Organização Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores. Normas de auditoria 
do INTOSAI. Trad. Tribunal de Contas da União, 1ª ed., Salvador: Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, 1995. 
 

Gráfico 13: Institucionalização dos Sistemas de Controle Interno 
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Existe Lei do SCI

Não existe Lei do SCI

Pesquisa sobre a institucionalização dos sistemas de controle interno 
(fevereiro de 2008 – 138 prefeituras) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 A presente pesquisa revelou a importância da implantação e ao mesmo tempo a 

fragilidade ou inexistência do Sistema de Controle Interno nas dependências da 

organização pública municipal, ressaltando, principalmente, as prefeituras do Agreste 

Meridional de Pernambuco.  

 

É inegável que outro primordial objetivo deste trabalho foi delinear o real perfil 

do Coordenador, responsável por dirigir o Órgão Central do SCI das respectivas 

prefeituras, conforme estabelecido pela Resolução TC nº 001/2009 do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco.  

 

Por seu turno, percebe-se que os coordenadores do SCI detêm pouco 

conhecimento sobre o tema “Controles Internos”. Tais servidores admitem que possuem 

essa deficiência e, consequentemente,  clamam por cursos, capacitações e treinamentos. 

Para suprir tal demanda, o TCE-PE contou com a colaboração da Escola de Contas 

Professor Barreto Guimarães - ECPBG, visando educar e aperfeiçoar, através de 

parcerias, tanto servidores municipais, como também, servidores pertencentes ao quadro 

funcional desta Corte de Contas.      

 

Em linhas gerais, neste primeiro momento de transição, nota-se que existe um 

grande interesse, tanto dos servidores municipais, quanto de seus gestores, que o 

processo de implantação do SCI se perpetue na administração pública. No entanto, ao 

pretender realizar as exigências contidas na Resolução TC nº 001/2009, faz-se 

necessário a adoção de novas condutas por parte dos gestores públicos municipais, no 

que se refere à sistemática de controle interno, bem como o acompanhamento 

concomitante, por parte do Controle Externo, com relação à implantação do SCI na 

gestão pública. 

 

 Tomando como ponto de partida, o TCE-PE vem cobrando de seus 

jurisdicionados a aplicação dos preceitos constitucionais, com vistas à adoção dos 

controles internos pertinentes à estrutura do órgão, agindo de forma que infratores 
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sofram sanções, conforme a lei determina, garantindo, assim, o sucesso na implantação 

dos controles internos nas organizações públicas. 

 

Outro aspecto constatado é que a administração pública encontra-se, ainda, 

contaminada por um legado patrimonialista. Sendo assim, um dos mecanismos ideais 

para mudar essa realidade é a profissionalização de seus agentes, de maneira que se 

formem quadros funcionais de excelência.  

 

Uma das medidas salutares para essa concretização seria que, para ingresso no 

cargo de Coordenador do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, fosse realizado 

concurso público, demonstrando, assim, um processo de escolha mais democrático. Tal 

conduta permite independência do órgão de controle interno, oferecendo o direito a 

qualquer cidadão de se habilitar ao referido cargo, respeitando, portanto, os pré-

requisitos estabelecidos numa seleção séria, honesta e transparente, onde o indivíduo 

que logre êxito em conquistar o cargo almejado, não dependa da vontade do gestor para 

ser escolhido e nomeado.  

 

Por sua vez, embora o modelo atualmente instituído, no qual o Coordenador é 

escolhido pelo gestor, não seja o ideal, não é o primordial fator que dificulta o triunfo 

dos mecanismos de implantação do SCI, haja vista seja qual for o modelo adotado, 

sempre existirão servidores, bem como gestores públicos sérios, íntegros, que não se 

dobrarão às mazelas de sistemas viciados e fadados a serem extirpados da gestão 

pública. 

 

De igual forma, ainda no intuito de conferir eficiência e eficácia ao SCI nas 

organizações municipais, acredita-se que a integração dos Tribunais de Contas do 

Brasil, visando uniformizar as estruturas, os procedimentos, os entendimentos técnicos, 

através da troca de experiências, mesmo reconhecendo as peculiaridades regionais, 

permitirá galgar padrões técnicos mais elevados e melhorar o desempenho do controle, 

bem como propiciará atingir a tão almejada transparência no serviço público, 

atendendo, assim, aos anseios sociais, constitucionalmente amparados, tornando-se um 

verdadeiro instrumento de cidadania. 
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Aspecto também relevante a ser instituído, no âmbito municipal, é a 

incorporação do controle social, como prática necessária à Administração Pública, que 

está adstrita ao contato com a sociedade, possibilitando que sejam identificadas as 

inadequações da fiscalização pública, mediante a complexidade dos anseios sociais.  

Nesse mesmo contexto, o controle social deve complementar o controle estatal, tanto 

como medida de aprofundar as variantes sociais como na análise de sua efetividade. 

Assim sendo, é de suma importância que controle interno, controle externo e controle 

social atuem de forma conjunta, buscando a efetividade dos serviços públicos exigidos 

pela sociedade que requer, cada vez mais, a qualificação dos mesmos. 

 

Diante da significância dessas constatações, conclui-se que esta dissertação 

resultou em uma contribuição considerável para cada uma das populações e contextos 

citados acima. Na verdade, foi construído um referencial amplo que possibilita um 

conhecimento claro e bem articulado dos elementos que constituem o controle interno, 

enquanto postura na gestão pública, podendo servir como fonte de consulta pelos 

municípios e gestores relacionados ao processo, bem como uma ferramenta para as 

Escolas de Contas dos Tribunais de Contas no momento em que venham a articular-se 

com os gestores municipais para implementar o sistema, tanto em termos 

administrativos, legais e técnicos quanto sociais. 

  

Em termos de pesquisas futuras, convém assinalar que, além da complexidade 

do contexto e de sua extensão geo-política, a novidade da aplicação legal e 

administrativa sugere acompanhamento da evolução do processo, quando a atividade de 

pesquisa passa a ser uma necessidade permanente, para a qual este estudo abre um 

interessante caminho.  
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APÊNDICE  
 

Apêndice A: Questionário aplicado com os coordenadores do sistema de controle 
interno das prefeituras do Agreste Meridional de Pernambuco 

 

 

PERFIL DO COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
 
1. DADOS PESSOAIS: 
 
 
NOME: DATA DE NASCIMENTO: 
CPF: RG: SEXO: (       ) M        (       ) F 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ESTADO CÍVIL: 
NATURALIDADE: TELEFONE:  (     )   
LOCAL DE TRABALHO: CARGO: 
ENDEREÇO DO TRABALHO: EMAIL: 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 
 
 
 
Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração de dissertação de mestrado em 
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas - FGV 
Responsável: Marcus Antônio Lessa Silva 
 
 
 

1. Qual o seu grau de escolaridade? 
 

(    ) 2º grau 
(    ) 3º grau incompleto 
(    ) 3º grau completo 
(    ) Outros 

 
 

2. Em caso da resposta anterior ser 3º grau completo, qual o curso? 
 

(    )  Administração 
(    )  Ciências Contábeis 
(    )  Direito 
(    )  Outros 
 

3. A instituição que você cursou o supracitado curso pertence a qual rede de 
ensino? 



125 

 (    ) Pública – Federal  
(    ) Pública – Estadual  
(    ) Particular 
(    ) Autarquia  

 
 

4. Qual o vínculo empregatício que possui com a prefeitura a qual presta 
serviços? 

 
(    ) Nenhuma 
(    ) Comissionado 
(    ) Efetivo 
(    ) Contratado 

 
 

5. Qual a importância/necessidade da implantação do sistema de controle 
interno (SCI) na administração pública? 

 
(    ) Nenhuma 
(    ) Pouca 
(    ) Regular 
(    ) Muito 

 
 

6. Como você avalia seus conhecimentos, em relação ao tema Controle 
Interno? 

 
(    ) Nenhum 
(    ) Pouco 
(    ) Regular 
(    ) Avançado 

 
 

7. Em sua opinião, qual a importância que os gestores municipais (Prefeitos, 
Secretários) têm dado ao SCI do município? 

 
(    ) Nenhuma 
(    ) Pouca 
(    ) Regular 
(    ) Muito 

 
 

8. Qual foi o impacto causado pela Resolução TC nº 001/2009, para 
implantação do SCI do município? 

 
(    ) Nenhum 
(    ) Pouco 
(    ) Regular 
(    ) Muito 
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9. Participou de algum curso sobre o tema controle interno, ministrado pela 
Escola de Contas Prof. Barreto Guimarães? 

 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Outra instituição 

 
 

10. Numere em ordem crescente, e de acordo o grau de dificuldades que foram 
constatadas para a implantação do SCI nas áreas a seguir: 

 
(    ) Estrutura administrativa 
(    )  Planejamento e orçamento 
(    ) Aquisição de bens e serviços  
(    ) Comunicação e eventos 
(    ) Tributação 
(    ) Finanças 
(    ) Contabilidade 
(    ) Gestão de pessoal 
(    ) Patrimônio 
(    ) Tecnologia da informação 
(    ) Obras e serviços de engenharia 
(    ) Educação 
(    ) Saúde pública 
(    ) Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
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ANEXO 
 

Anexo A: Resolução TC  nº 001/2009 
 
  

EMENTA: Dispõe sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de 
Sistemas de Controle Interno nos Poderes Municipais e dá outras providências. 

  

  
                        O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, na 
12ª sessão do Pleno realizada em 01 de abril de 2009 e no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, especialmente do disposto no artigo 102, XVIII, de sua Lei Orgânica, 
Lei Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, 

 

CONSIDERANDO os artigos 31, 70, 71 e 75, da Constituição Federal, os quais 
estabelecem as competências dos Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO as disposições dos artigos 29, 30, 33 e 86, da Carta Estadual, que 
estabelecem as competências do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - 
TCE/PE; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco orientar 
os municípios jurisdicionados quanto à prevenção de irregularidades e falhas de 
natureza legal, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

 

CONSIDERANDO que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno 
pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida 
pela Administração Pública Municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 
74 da Constituição Federal e nos artigo 29, 31 e 86 da Constituição Estadual; 

 

CONSIDERANDO que cabe aos Sistemas de Controle Interno Municipais, juntamente 
com o controle externo, exercido por este Tribunal, auxiliar a respectiva Câmara 
Municipal na fiscalização do cumprimento dos dispositivos legais, em especial aqueles 
previstos na Lei Complementar nº 101/00 - a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

  

RESOLVE: 
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CAPÍTULO I 

Sistema de Controle Interno Municipal 

 
SEÇÃO I 

 

Definições, Garantias e Estrutura 

Art. 1º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I - Sistema de Controle Interno (SCI) – o conjunto de normas, princípios, métodos e 
procedimentos, coordenados entre si, que busca realizar a avaliação da gestão pública e 
dos programas de governo, bem como comprovar a legalidade, eficácia, eficiência e 
economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos 
e entidades municipais; 

II – Órgão Central do Sistema de Controle Interno – a unidade organizacional 
responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do sistema de controle 
interno; 

III – Unidades Executoras – as diversas unidades da estrutura organizacional, no 
exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de 
caráter administrativo; 

IV - Pontos de Controle - os aspectos relevantes em um sistema administrativo, 
integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau 
de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle. 

Art. 2º As atividades inerentes ao Órgão Central de controle interno, exceto a de 
coordenação, serão exercidas por servidores municipais, ocupantes de cargos públicos 
efetivos, sendo vedadas a delegação e a terceirização por se tratar de atividades próprias 
da Administração Pública. 

Parágrafo único. Nenhuma unidade da estrutura do órgão ou entidade municipal poderá 
negar o acesso do Órgão Central do SCI às informações pertinentes ao objeto de sua 
ação. 

Art. 3º A coordenação dos SCI dos Poderes Municipais será atribuída à unidade 
organizacional específica - o Órgão Central do Sistema de Controle Interno - que, criada 
por lei municipal, possua estrutura condizente com o porte e a complexidade do 
município, podendo ficar diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito ou do 
Presidente da Câmara, ou à unidade correspondente, conforme o caso, não sendo 
recomendada a sua subordinação hierárquica a qualquer outro órgão/unidade da 
estrutura administrativa do Município. 

Parágrafo único. O coordenador do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
poderá ser um cargo em comissão. 

  

Art. 4º A coordenação do SCI de cada um dos Poderes Municipais não poderá ser 
atribuída a unidade já existente, ou que venha a ser criada na estrutura do órgão, e que 
seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de 
controle interno.  
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SEÇÃO II 

 

Competências 

 

Art. 5º Compete ao Órgão Central do SCI do Poder Executivo Municipal, além de 
outras atividades que forem fixadas por lei municipal, a partir do ato de criação da 
unidade administrativa pertinente: 

I - apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos 
municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e 
rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de 
controle; 

II - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será 
assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da LRF, pelo chefe do Órgão 
Central do SCI Municipal; 

III - exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do 
município; 

IV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos limites de que trata a LRF; 

V - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal 
ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF; 

VI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

VII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 
vista as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na LRF; 

VIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - 
PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 

IX - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais; 

X - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e 
as normas da LRF; 

XI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo; 

XII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que estejam 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas; 

XIII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou 
privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência a este Tribunal;  

XIV - verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei 
Federal nº 8.666/93, referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos contratos 
efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais; 

XV - Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas 
Especiais, nos termos de Resolução específica deste Tribunal; 
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XVI - Apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de 
auditoria interna produzidos; 

XVII - Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de 
auditorias internas. 

Art. 6º Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações 
administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, 
mediante acompanhamento e orientação do Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno Municipal, determinar os pontos de controle de cada ação, estabelecendo os 
responsáveis, regras, procedimentos e prazos, com a finalidade de garantir a sua 
efetividade, a partir da elaboração de manuais de rotinas e procedimentos. 

Art. 7º As competências definidas nos artigos 5º e 6º desta Resolução aplicam-se, no 
que couber, ao Poder Legislativo Municipal, sendo-lhe facultado submeter-se às normas 
de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal. 

  

 

SEÇÃO III 

 

Padrão Mínimo de Estruturação 

 

Art. 8º As áreas e ações administrativas, definidas no ANEXO I, serão consideradas por 
este Tribunal de Contas como padrão mínimo de estruturação dos controles internos a 
ser cumprido pelos Poderes  Municipais.  

Parágrafo único. O rol de áreas e ações que integram o ANEXO I não é restritivo. Os 
Poderes Municipais poderão ampliar o universo de áreas e ações a serem controladas, 
de acordo com as necessidades da sua estrutura organizacional. 

  

 

SEÇÃO IV 

 

Responsabilidade 

 

Art. 9º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob 
pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e do 
artigo 31 da Constituição Estadual.  

§ 1º Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no caput deste artigo, o 
dirigente do Órgão Central do SCI informará as providências adotadas para: 

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada; 

II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário; 

III - evitar ocorrências semelhantes. 
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§ 2º Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, 
deve-se observar as normas para tomada de contas especial, nos termos de Resolução 
específica deste Tribunal. 

§ 3º Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de 
auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve o Órgão 
Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas do 
Poder Municipal. 

  

 

CAPÍTULO II 

 

Obrigações e Sanções 

 

Art. 10. Para os Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado de 
Pernambuco que ainda não tenham instituído o seu respectivo Sistema de Controle 
Interno – SCI e criado na sua estrutura administrativa um Órgão Central, ao qual será 
atribuída a responsabilidade pela coordenação desse sistema, este Tribunal estabelece o 
dia 30/06/2009 como data a partir da qual será cobrado o cumprimento dessa obrigação 
constitucional.  

§ 1º Para o acompanhamento da referida obrigação, os Poderes Municipais  
encaminharão a este Tribunal de Contas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
sanção e publicação das normas legais de que trata o caput deste artigo: 

I - cópia da lei municipal que instituiu o SCI e criou o Órgão Central do SCI; 

II - cópia do ato que nomeou o servidor  encarregado de chefiar o SCI; 

III - plano de ação para a implantação das demais etapas de estruturação do SCI, 
conforme os Anexos II e III desta Resolução, observando a data limite estabelecida para 
implantação de cada ação proposta. 

§ 2º Os Poderes Municipais que já tenham instituído o SCI e criado o seu respectivo 
Órgão Central encaminharão a este Tribunal de Contas, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da publicação desta Resolução, a documentação solicitada nos 
incisos de I a III do parágrafo anterior. 

§ 3º A inobservância da instituição do SCI e da criação do seu respectivo Órgão Central, 
mediante lei municipal, e o não cumprimento do plano de ação pelos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipais, serão considerados grave infração a norma legal, podendo 
ensejar a aplicação de multa, prevista no artigo 73, inciso III, da Lei Orgânica deste 
Tribunal, e o consequente julgamento irregular da respectiva Prestação de Contas 
Anual, conforme o artigo 59, inciso III, alínea “b”, da mesma Lei. 

§ 4º Findo o prazo previsto no caput deste artigo e verificada a não estruturação do SCI 
do Poder Municipal, em especial o não cumprimento do item I do Plano de Ação 
(Anexos II e III desta Resolução), a Coordenadoria de Controle Externo remeterá a 
relação de Poderes municipais que apresentam essa irregularidade ao Ministério Público 
de Contas deste Tribunal, que imediatamente representará ao Ministério Público 
Estadual, a fim de que se promovam as ações legais cabíveis. 
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CAPÍTULO III 

 

Disposições Finais 

 

Art. 11. Recomenda-se aos Poderes Municipais que, ao elaborarem suas leis instituindo 
os SCI e seus Órgãos Centrais, incluam dispositivos que vedem a nomeação para o 
desempenho de atividades no Órgão Central de: 

 

I – servidores cujas prestações de contas, na qualidade de gestor ou responsável por 
bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 

II – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-
prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades 
integrantes da administração pública direta e indireta do Município; 

III – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da 
Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores. 

 

Art. 12. Caberá ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acompanhar a 
implantação dos diversos controles definidos nesta resolução, através do monitoramento 
dos planos de ação a serem definidos a cada 2 (dois) anos. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, em 01 de abril de 2009. 

 

Conselheira MARIA TERESA CAMINHA DUERE – Presidente 



133 

ANEXO I 

  

ÁREAS E AÇÕES A SEREM ACOMPANHADAS PELO ÓRGÃO CENTRAL DO 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E, NO QUE 
COUBER, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS  

  

 

I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

 

1.   Definir ou atualizar a estrutura administrativa do Poder Municipal, detalhando as 
atribuições de cada secretaria e das demais unidades organizacionais. 

  

 

II - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

1.   Elaborar o PPA para o quadriênio seguinte e avaliar o cumprimento do PPA vigente, 
realizando, quando necessárias, revisões nas diretrizes estabelecidas nesse plano; 

2.   Elaborar a LDO para o ano seguinte e acompanhar o cumprimento das diretrizes e 
metas da LDO vigente; 

3.   Elaborar a LOA para o exercício seguinte e controlar a execução do Orçamento 
Anual corrente, inclusive as modificações realizadas através da abertura de créditos 
adicionais; 

4.   Realizar audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da 
LOA; 

5.   Elaborar e acompanhar a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso; 

6.   Realizar limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições 
estabelecidos na LRF; 

7.   Estimar o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia 
fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF). 

        

      

III - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

1.   Definir e controlar os procedimentos para o processamento de despesas com a 
aquisição de bens e serviços; 

2.   Definir e controlar os procedimentos para despesas provenientes de dispensas ou de 
inexigibilidades de licitação; 



134 

3.   Gerenciar os contratos de fornecimento de bens e serviços; 

4.   Definir os critérios e controlar os procedimentos voltados para recepção, 
armazenamento e distribuição de bens adquiridos. 

  

 

IV - COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

 

1.   Definir os critérios para a realização de cerimônias, festas culturais, espetáculos e 
outros eventos equivalentes, enfocando o interesse público, a forma de contratação e o 
controle das despesas deles decorrentes; 

2.   Estruturar os serviços de protocolo central e, quando couber, os setoriais; 

3.   Publicar os atos oficiais do Município e divulgar as matérias institucionais, 
relatórios e documentos semelhantes. 

 

 

V – TRIBUTAÇÃO 

 

1.   Manter atualizado o Código Tributário Municipal; 

2.   Manter cadastro imobiliário atualizado; 

3.   Manter cadastro econômico do município atualizado (empresas, profissionais 
autônomos e sociedades de serviços); 

4.   Definir normas e acompanhar as ações de previsão, lançamento, arrecadação e 
recolhimento do ISS, ITBI, IPTU e os demais tributos municipais; 

5.   Garantir uma estrutura adequada de fiscalização dos tributos municipais; 

6.   Manter a Dívida Ativa Tributária do município atualizada, com inscrição tempestiva 
dos devedores, e realizar a cobrança dos créditos inscritos; 

7.   Controlar as concessões de renúncias de receita. 

  

 

VI – FINANÇAS 

 

1.   Controlar diariamente as receitas e as disponibilidades financeiras por fonte de 
recursos (controle de recursos, vinculados ou não a determinadas finalidades); 

2.   Realizar a programação financeira de curto prazo; 

3.   Efetuar, tempestivamente, a retenção e recolhimento dos tributos e das contribuições 
previdenciárias e sociais; 

4.   Controlar os pagamentos realizados em regime de adiantamento (suprimento de 
fundos ou individual); 
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5.   Controlar as operações de crédito e a concessão de garantias. 

 

 

VII – CONTABILIDADE 

 

1.  Adotar procedimentos e controles contábeis para salvaguardar os ativos e assegurar a 
veracidade dos componentes patrimoniais; 

2.  Dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente; 

3.  Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, 
malversação, abusos, desvios e outras inadequações; 

4.  Gerar, divulgar e acompanhar os demonstrativos da LRF; 

5.  Elaborar demonstrativos e acompanhar o controle dos gastos nas áreas de educação e 
saúde; 

6.  Encaminhar informações contábeis ao controle externo e demais órgãos de 
fiscalização ou financiamento; 

7.  Elaborar os demonstrativos contábeis que integrarão as prestações de contas anuais 
da prefeitura. 

  

 

VIII - GESTÃO DE PESSOAL 

 

1.   Manter o cadastro de pessoal atualizado (efetivos, à disposição, cedidos, 
comissionados, contratados temporariamente, aposentados e pensionistas); 

2.   Controlar a concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais); 

3.   Controlar as nomeações e as exonerações dos comissionados; 

4.   Controlar a concessão e gozo de benefícios (férias, licenças, etc.); 

5.   Controlar a folha de pagamento (créditos, retenções, etc.); 

6.   Acompanhar os serviços de estagiários e bolsistas; 

7.   Monitorar a contratação de pessoal em caráter temporário; 

8.   Acompanhar os procedimentos referentes ao concurso público, ao estágio 
probatório, à convocação e à posse dos servidores públicos; 

9.   Acompanhar os casos de vacância por exoneração a pedido, demissão, 
aposentadoria e falecimento; 

10.  Gerar e encaminhar os demonstrativos legais da área de pessoal. 
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IX – PATRIMÔNIO 

 

1.   Registrar e controlar os bens móveis e imóveis; 

2.   Realizar inventários periódicos, no mínimo uma vez durante o exercício; 

3.   Controlar os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e 
furto de bens; 

4.   Acompanhar a desapropriação de imóveis; 

5.   Controlar a cessão de uso de bens. 

  

 

X - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

1.   Definir e implantar Política de Segurança da Informação com definições, diretrizes, 
restrições e requisitos a serem aplicados aos ambientes computacionais do Município, 
visando proporcionar segurança às informações; 

2.   Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que contemple, no 
mínimo, as necessidades de informação alinhada à estratégia da Administração 
Municipal, plano de investimentos, contratações de serviços, aquisição de 
equipamentos, quantitativo e capacitação de pessoal e gestão de risco; 

3.   Opinar previamente, quando da existência de setor próprio de Tecnologia de 
Informação - TI na estrutura administrativa, nos procedimentos de aquisição, locação e 
utilização de software, hardware e suprimentos de TI, bem como nos procedimentos 
para contratação de serviços de TI, inclusive no que diz respeito ao seu alinhamento 
com o PDTI; 

4.   Acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços de tecnologia de 
informação durante todo o período de execução do contrato; 

5.   Definir e aplicar aos contratos atuais e futuros regras que possibilitem a retenção do 
conhecimento e a redução da dependência para a hipótese de aquisição/locação de 
sistemas de informação desenvolvidos por terceiros, abrangendo a disponibilização da 
documentação técnica completa, inclusive todos os dados, especialmente para os 
sistemas das áreas de pessoal, financeira, orçamentária e patrimonial. 

  

 

XI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1.   Realizar licenciamento, contratação, execução, fiscalização e recebimento de obras e 
serviços de engenharia, com base em resolução específica deste Tribunal. 
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XII - EDUCAÇÃO  

 

1.   Planejar e gerenciar o ensino municipal a partir da formulação do Plano Municipal 
de Educação e dos demais instrumentos gerenciais; 

2.   Definir os procedimentos administrativos mínimos a serem cumpridos pelas áreas 
de apoio à Educação; 

3.   Definir os procedimentos para aquisição, recebimento, armazenamento e 
distribuição de bens e serviços para a área de educação. 

  

 

XIII - SAÚDE PÚBLICA 

 

1.  Planejar e gerenciar a saúde municipal a partir da formulação do Plano Municipal de 
Saúde, da Programação Anual de Saúde, do Relatório de Gestão e dos demais 
instrumentos gerenciais; 

2.  Definir os procedimentos administrativos mínimos a serem cumpridos pelas 
unidades de saúde; 

3.  Definir norma prevendo procedimentos para aquisição, recebimento, armazenamento 
e distribuição de bens e serviços para a área de saúde. 

  

 

XIV – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 

 

1.  Realizar a avaliação atuarial inicial e reavaliações atuariais em cada exercício 
financeiro; 

2.  Implementar em lei as alíquotas de contribuição necessárias para a cobertura de seu 
plano de benefícios; 

3.  Manter atualizada a base cadastral dos segurados, com as informações mínimas 
exigidas em leis e regulamentos emanados do Ministério da Previdência Social para, 
entre outras finalidades, dar suporte à avaliação atuarial; 

4.  Repassar integral e pontualmente as contribuições previdenciárias à unidade gestora 
do RPPS, observando-se quanto a isso, as alíquotas previstas em lei e as parcelas 
remuneratórias sobre as quais elas incidem; 

5.  Utilizar os recursos previdenciários exclusivamente para o pagamento dos benefícios 
do RPPS, excetuando-se a possibilidade do estabelecimento de taxa de administração, 
através de lei municipal, para o custeio das despesas administrativas do regime, no 
limite e condições estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social; 

6.  Acompanhar regularmente a situação dos critérios utilizados pelo Ministério da 
Previdência Social para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP), e promover as medidas necessárias para o saneamento das irregularidades 
impeditivas de sua emissão. 
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ANEXO II 

  
PLANO DE AÇÃO – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

  

    

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

    
  

PLANO DE AÇÃO 

  
RESOLUÇÃO DO TCE Nº: __/2009 

PREFEITURA: XXXXXXXXXXXXXXX  

PREFEITO: XXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE ELABORAÇÃO: XX / XX / 2009 

  
Item de Estruturação Data limite para 

cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA       
1. Estruturar o Órgão Central responsável pelo sistema de controle 
interno, dotando-o de condições físicas e de quadro de pessoal 
necessário ao seu funcionamento, levando em consideração as 
orientações contidas na seção I, do Capítulo I, desta Resolução; 

  
30/06/2009 
  

    

2. Definir ou atualizar a estrutura organizacional da secretaria de Saúde 
ou entidades da administração indireta responsáveis por atividades de 
saúde (ou órgãos equivalentes), detalhando as atribuições e 
competências nos diversos níveis de gerência.  

  
30/06/2010 

    

II - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

1. Realizar audiências públicas para discussão sobre PPA e LDO; 30/09/2010     
2. Realizar audiências públicas para discussão sobre LOA; 30/07/2010     
3. Adotar mecanismos para acompanhamento das metas fiscais e das 
prioridades definidas na LDO. 

31/07/2009     

III - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS       
1. Expedir normas definindo procedimentos para o processamento de 
despesas com a aquisição de bens e serviços;  

30/04/2010     

2. Expedir normas definindo procedimentos de controle para 
recebimento, armazenamento, guarda e distribuição de materiais de 
consumo e permanente. 

30/07/2010     

IV - COMUNICAÇÃO        
1. Estruturar os serviços de protocolo central e, quando houver, os 
setoriais; 

31/07/2009     

2. Publicar os atos oficiais do Poder Executivo (leis, decretos, 
portarias, avisos de licitação, extratos de convênios, contratos, etc.) 
com todas as informações necessárias ao conhecimento do ato 
administrativo, nos veículos de comunicação legalmente exigidos, 
inclusive em sítio na internet; 

26/02/2010     

3. Publicar as justificativas das dispensas e inexigibilidades de licitação 
e evidenciar de forma clara o preço e as condições de pagamento, a 
razão da escolha do fornecedor ou executante, os dados do contratado 
(razão social, endereço e CNPJ) e a descrição precisa do objeto a ser 
executado. 

A partir da publicação 
desta Resolução 

    

V – TRIBUTAÇÃO       
1. Encaminhar proposta de atualização do Código Tributário Municipal 31/12/2009     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

ao Poder Legislativo, com ênfase na Lei Complementar nº 116/2003; 
2. Atualizar e manter o cadastro imobiliário; 31/12/2010     
3. Atualizar o cadastro de prestadores de serviço do município 
(empresas, profissionais autônomos e sociedades de serviços); 

30/11/2010     

4. Definir os procedimentos para a previsão, o lançamento, a 
arrecadação e o recolhimento do ISS, ITBI, IPTU e dos demais tributos 
municipais; 

31/05/2010     

VI – FINANÇAS       
1. Implantar controle rígido sobre as retenções de ISS e de Imposto de 
Renda Retido na fonte, referentes aos serviços prestados ao município; 

30/07/2010     

2. Expedir normas definindo regras de acesso à Tesouraria; 31/08/2010     
3. Adequar o processo de pagamentos e recebimentos da Tesouraria, de 
modo que não se realize movimentação de recursos em espécie, ou se 
reduza, dando preferência ao uso de transações via cheque nominal ou 
através de depósitos bancários. 

30/09/2010     

VII – CONTABILIDADE       
1. Manter atualizados os registros contábeis, promovendo o 
fechamento da movimentação mensal, até o último dia útil do mês 
seguinte; 

A partir da publicação 
desta Resolução 

    

2. Elaborar e divulgar os demonstrativos da LRF (RGF e RREO) em 
consonância com as regras estabelecidas; 

A partir da publicação 
desta Resolução 

    

3. Elaborar e divulgar os demonstrativos referentes à aplicação dos 
recursos na área de saúde e educação. 

A partir da publicação 
desta Resolução 

    

VIII – GESTÃO DE PESSOAL       
1. Propor e fazer gestões para que a Câmara aprove instrumento legal 29/10/2010     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

que defina as atribuições de cada cargo efetivo existente, no âmbito dos 
órgãos da área de Saúde do Município; 
2. Propor e fazer gestões para que a Câmara aprove instrumento legal 
que fixe não só o quantitativo, como também os vencimentos básicos 
de cada cargo efetivo existente no âmbito dos órgãos da área de Saúde 
do Município, ou providenciar a sua atualização, caso já o possua; 

31/12/2010     

3. Segregar as funções relativas ao controle dos documentos e 
informações cadastrais dos servidores e à elaboração da folha de 
pagamento; 

31/08/2010     

4. Centralizar, organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal 
(efetivos, à disposição, cedidos, comissionados, contratados 
temporariamente e outros); 

30/06/2010     

5. Organizar arquivo próprio da legislação que regulamenta a 
concessão de vantagens (gratificações, horas extras e outras). 

30/04/2010     

IX – PATRIMÔNIO       
1. Manter arquivo próprio da documentação pertinente aos bens móveis 
existentes no âmbito dos órgãos da área de Saúde do Município, ou 
providenciar a sua atualização, caso já a possua; 

30/09/2010     

2. Manter arquivo próprio da documentação pertinente aos bens 
imóveis (escrituras, plantas, etc.) existente no âmbito dos órgãos da 
área de Saúde do Município, ou providenciar a sua atualização, caso já 
a possua; 

31/03/2010     

3. Realizar Inventário de bens existente no âmbito dos órgãos da área 
de Saúde do Município, pelo menos uma vez por ano; 

31/12/2010     

4. Aprovar norma disciplinando a utilização de Termos de Guarda e 30/11/2010     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

Responsabilidade para os bens de natureza móvel. 
X - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO       
1. Expedir normas definindo procedimentos que garantam a segurança 
física e lógica do ambiente de tecnologia de informação do Poder 
Executivo , especialmente nos sistemas de Folha de Pagamento e 
Contabilidade. 

30/11/2010     

XI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA       
1. Adotar procedimentos relativos ao licenciamento, contratação, 
execução, fiscalização e recebimento de obras e serviços de 
engenharia, com base em resolução específica deste Tribunal. 

30/06/2010     

XII - EDUCAÇÃO        
1. Elaborar o Plano Municipal de Educação em conformidade com as 
normas expedidas; 

31/03/2010     

2. Adotar acompanhamento periódico das ações previstas no plano 
municipal de educação; 

29/01/2010     

3. Definir norma prevendo os procedimentos a serem adotados pela 
prefeitura para a contratação (com destaque para os elementos mínimos 
que devem constar do projeto básico), a medição dos serviços 
prestados e o pagamento dos serviços de transporte escolar, 
enfatizando os responsáveis por cada uma destas fases; 

31/03/2010     

4. Definir norma prevendo procedimentos para aquisição, recebimento, 
armazenamento e distribuição de itens relacionados com a merenda 
escolar. 

31/05/2010     

XIII - SAÚDE PÚBLICA       
1. Elaborar o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2010-2013, 31/03/2010     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

em conformidade com as normas expedidas; 
2. Elaborar programação anual das ações de saúde; 26/02/2010     
3. Elaborar anualmente o relatório de gestão, enfatizando as ações 
planejadas em confronto com as executadas e a realização das metas 
previstas; 

31/05/2010     

4. Adotar acompanhamento periódico das ações previstas no plano 
municipal de saúde vigente; 

29/01/2010     

5. Definir norma prevendo procedimentos para aquisição, recebimento, 
armazenamento e distribuição de medicamentos e material penso. 

29/10/2010     

XIV – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)       
1. Realizar a avaliação atuarial anualmente; 31/12/2009     
2. Propor e fazer gestões para que a Câmara aprove lei com a definição 
das alíquotas de contribuição necessárias para a cobertura de seu plano 
de benefícios; 

31/12/2010     

3. Manter atualizada a base cadastral dos segurados, com as 
informações mínimas exigidas em leis e regulamentos emanados do 
Ministério da Previdência Social para, entre outras finalidades, dar 
suporte à avaliação atuarial; 

31/12/2010     

4. Repassar integral e pontualmente as contribuições previdenciárias à 
unidade gestora do RPPS, observando-se quanto a isso, as alíquotas 
previstas em lei e as parcelas remuneratórias sobre as quais elas 
incidem; 

A partir da publicação 
desta Resolução 

    

5. Utilizar os recursos previdenciários exclusivamente para o 
pagamento dos benefícios do RPPS, excetuando-se a possibilidade do 
estabelecimento de taxa de administração, através de lei municipal, 

A partir da publicação 
desta Resolução 
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do item de 
estruturação 

Cronograma de 
realização que a 
Prefeitura pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

para o custeio das despesas administrativas do regime, no limite e 
condições estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Prefeito: 
  
Data: _____/_____/2009 
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ANEXO III 
  
PLANO DE AÇÃO – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
  

    
  
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

    
  

PLANO DE AÇÃO 

  
RESOLUÇÃO DO TCE Nº: __/2009 

CÂMARA: XXXXXXXXXXXXXXX  

PRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE ELABORAÇÃO: XX / XX / 2009 

  
Item de Estruturação Data limite para 

cumprimento do 
item de 
estruturação 

Cronograma 
de realização 
que a 
Câmara 
pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA       
1. Estruturar o Órgão Central responsável pelo sistema de 
controle interno, dotando-o de condições físicas e de quadro de 
pessoal necessário ao seu funcionamento, levando em 
consideração as orientações contidas na seção I, do Capítulo I, 
desta Resolução; 

  
30/06/2009 
  

    

III - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS       
1. Expedir normas definindo procedimentos para o 30/04/2010     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do 
item de 
estruturação 

Cronograma 
de realização 
que a 
Câmara 
pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

processamento de despesas com a aquisição de bens e serviços;  
2. Expedir normas definindo procedimentos de controle para 
recebimento, armazenamento, guarda e distribuição de materiais 
de consumo e permanente. 
  

30/07/2010     

IV - COMUNICAÇÃO        
1. Estruturar os serviços de protocolo central e, quando houver, 
os setoriais; 

31/07/2009     

2. Publicar os atos oficiais do Poder Legislativo (leis, decretos, 
portarias, avisos de licitação, extratos de convênios, contratos, 
etc.) com todas as informações necessárias ao conhecimento do 
ato administrativo, nos veículos de comunicação legalmente 
exigidos, inclusive em sítio na internet; 

26/02/2010     

3. Publicar as justificativas das dispensas e inexigibilidades de 
licitação e evidenciar de forma clara o preço e as condições de 
pagamento, a razão da escolha do fornecedor ou executante, os 
dados do contratado (razão social, endereço e CNPJ) e a 
descrição precisa do objeto a ser executado. 

A partir da 
publicação desta 
Resolução 

    

VII – CONTABILIDADE       
1. Manter atualizados os registros contábeis, promovendo o 
fechamento da movimentação mensal, até o último dia útil do 
mês seguinte; 

A partir da 
publicação desta 
Resolução 

    

2. Elaborar e divulgar os demonstrativos da LRF (RGF) em 
consonância com as regras estabelecidas. 

A partir da 
publicação desta 

    



147 

Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do 
item de 
estruturação 

Cronograma 
de realização 
que a 
Câmara 
pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

Resolução 
VIII – GESTÃO DE PESSOAL       
1. Segregar as funções relativas ao controle dos documentos e 
informações cadastrais dos servidores e à elaboração da folha de 
pagamento; 

31/08/2010     

2. Centralizar, organizar e manter atualizado o cadastro de 
pessoal (efetivos, à disposição, cedidos, comissionados, 
contratados temporariamente e outros); 

30/06/2010     

3. Organizar arquivo próprio da legislação que regulamenta a 
concessão de vantagens (gratificações, horas extras e outras). 

30/04/2010     

IX – PATRIMÔNIO       
1. Manter arquivo próprio da documentação pertinente aos bens 
móveis existentes no âmbito dos órgãos do Poder Legislativo, ou 
providenciar a sua atualização, caso já a possua; 

30/09/2010     

2. Realizar Inventário de bens existente no âmbito dos órgãos do 
Poder Legislativo, pelo menos uma vez por ano; 

31/12/2010     

3. Aprovar norma disciplinando a utilização de Termos de 
Guarda e Responsabilidade para os bens de natureza móvel. 

30/11/2010     

X - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO       
1. Expedir normas definindo procedimentos que garantam a 
segurança física e lógica do ambiente de tecnologia de 
informação do Poder Legislativo, especialmente nos sistemas de 
Folha de Pagamento e Contabilidade. 

30/11/2010     
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Item de Estruturação Data limite para 
cumprimento do 
item de 
estruturação 

Cronograma 
de realização 
que a 
Câmara 
pretende 
cumprir (1) 

Responsável (2) 

XIV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
(RPPS) 

      

1. Manter atualizada a base cadastral dos segurados, com as 
informações mínimas exigidas em leis e regulamentos emanados 
do Ministério da Previdência Social para, entre outras 
finalidades, dar suporte à avaliação atuarial. 

31/12/2010     

  
Assinatura do Presidente: 
  
Data: _____/_____/2009 

  
Notas: 
  
(1)  Indicar a data prevista para a realização da ação, respeitando a data limite estabelecida para o seu cumprimento. Caso a Câmara já tenha 
cumprido determinado item de estruturação proposto, informar textualmente que já se encontra em funcionamento e a respectiva norma 
regulamentadora, no que couber. 
(2)  Informar o nome completo e cargo do responsável na Câmara pela implantação da ação proposta. 
  

  
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 01 DE ABRIL DE 2009. 

  
  

Conselheira MARIA TERESA CAMINHA DUERE – Presidente 
(Republicada por haver saído com incorreção) 


