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Resumo:
A necessidade de criar mecanismos efetivos de controle, que pudessem gerar ao administrador público
informações que auxiliem a tomada de decisões, visando viabilizar a governabilidade alavancando a
promoção do desenvolvimento econômico e social; surgiu com a adoção de um modelo administrativo
gerencial por parte do Estado. É nesse cenário que são criadas as Controladorias Internas Municipais,
um instrumento de gestão que proporciona, ao administrador público, subsídios para assegurar o
cumprimento das diretrizes que nortearão os atos administrativos. Entender o papel da Controladoria
Interna e seu posicionamento junto à Administração Municipal no contexto do atual modelo, que
transfere recursos e delega atribuições para níveis regionais e locais, rompendo com o modelo
burocrático, principalmente no que concerne a um controle a posteriori; é fundamental para o bom
atendimento dos negócios públicos e o seu resultado almejado: o atendimento com ênfase na qualidade
e em serviços públicos orientados para o cidadão.
Palavras-chave: Administração Pública Gerencial, Controladoria Interna Municipal, Ferramentas para
Tomada de Decisão, Aquidauana.

Managerial Public Administration: The Internal Comptroller as a
Tool for Decision-Making in the City of Aquidauana-MS
Abstract
The need to create effective mechanisms of control, which could generate the public administrator
information to assist decision-making, aiming to facilitate governance leveraging the promotion of
economic and social development; It came up with the adoption of a management administrative
model for the state. It is in this scenario that the Municipal Internal Comptroller are created, a
management tool that provides to the public administrator, grants to ensure compliance with the
guidelines that will govern the administrative acts. Understanding the role of Internal Control and its
position next to the Municipal Administration in the context of the current model, which transfers
resources and delegate responsibilities to regional and local levels, breaking the bureaucratic model,
particularly with respect to a posteriori control; It is essential for the proper care of public affairs and
its desired result: the service with an emphasis on quality and public services oriented to the citizen.
Key-words: Management Public Administration, Municipal Internal Comptroller, Tools for Decision
Making, Aquidauana.

1 Introdução
Introdução
As mudanças vivenciadas na Administração Pública desde 1995 no Brasil são fruto da
implantação do Plano Diretor de Reforma do Estado, que procuraram criar condições para a
reconstrução da forma de administrar a res publica, com bases modernas e racionais,
deixando para traz a formalidade típica dos princípios racionais burocráticos e seus padrões
hierárquicos rígidos, de concentração no controle dos processos em detrimento dos resultados.
(BRESSER PEREIRA, 1995)
Esta nova forma de administrar é uma reação à necessidade (que se tornou imperiosa no início
da década de 1990) de adequar a máquina pública à complexidade dos desafios que o país
passou a enfrentar diante da globalização econômica. Buscando abraçar conceitos atuais de
administração, pautados na eficiência e voltados para o controle dos resultados, além de
adotar uma postura descentralizada, cujo foco foi norteado para o atendimento do cidadão
numa clara analogia ao cliente da Administração Geral. (OSBORNE e GAEBLER, 1994)
Nesse contexto, a Controladoria Interna Municipal surge como um instrumento
imprescindível, cuja função típica envolve gerar informações de apoio ao controle do dinheiro
público, elencando procedimentos que possibilitem a transparência exigida neste modelo
administrativo. (REBIÉN e AMORIM, 2008)
Apesar de o Controle Interno possuir suas bases na Administração Geral, os atos por ele
averiguados, bem como as informações por ele geradas, distinguem-se em sua origem dos
atos do cidadão, que é livre para agir podendo fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe. Já os
atos administrativos públicos restringem-se estritamente ao previsto em lei. (MEIRELLES,
2003) define: “A legalidade, como princípio da administração, significa que o administrador
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.
A Controladoria Interna assume um papel de grande importância, pois é o instrumento
gerador de informações que amparam, devendo acompanhar a execução dos registros de atos
e fatos contábeis buscando assessorar e colocar todas as informações geradas à disposição dos
gestores públicos para a tomada de decisões do administrador público. (REBIÉN e AMORIM,
2008)
A partir deste ponto a controladoria interna passaria a exercer uma função gerencial
estratégica na Administração, dando-lhe condições de controle para cumprir os programas e
metas; através de ações pautadas nos princípios da Administração Pública, em especial os da
legalidade e da eficiência. Servindo de arma na tentativa de assegurar uma correta aplicação
dos recursos públicos, mas sem se deixar eivar por atos passiveis de invalidação e contrários à
normatização pertinente.
1 Controle na Administração Pública
A justificativa de uma pesquisa, não apenas sobre controle interno ou Administração Pública,
recai principalmente sobre a efetividade dos mecanismos que são usados para controlar o
dinheiro público e sobre a eficiência do processo, a ponto de a Controladoria Interna ser fonte
de ferramentas e informações para a tomada de decisões do gestor público.
As

terminologias de Controle Interno e Controladoria muitas vezes são utilizadas de forma
equivocada, confundidas ou até como sinônimas. A Controladoria tanto pode ser tratada tanto
como um ramo do conhecimento, como unidade organizacional (PELEIAS, 2002). Esta
unidade organizacional, por sua vez, teria poderes para influenciar as ações do Chefe do
Poder Executivo - principal gestor - propondo soluções, alertando sobre desvios e
assessorando quanto à melhor prática administrativa, que deve resultar na otimização do
serviço prestado à coletividade. (JÚNIOR, JÚNIOR e LIMA, 2009)
Para DI PIETRO (2005), pode-se definir o controle da Administração Pública como sendo o
poder de fiscalização e correção, que são exercidos sobre a mesma, pelos órgãos dos Poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo, no intuito de garantir a conformidade de sua atuação com
os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. E organizado de modo a
fornecer segurança aos atos da Administração, sendo esperado um nível de eficácia e
eficiência operacional; mensuração de desempenho e divulgação financeira; proteção ao
patrimônio; cumprimento das leis e outros normativos vigentes; fidedignidade da informação
fornecida para a tomada de decisões, bem como observação das políticas e diretrizes
estabelecidas pela Administração.
O Controle Administrativo é realizado pelos órgãos e entidades da própria administração
pública, neste caso se fala em controle interno ou sistema de controle interno. É um conjunto
de órgãos e entidades que tem por competência/ atribuição controlar a própria administração,
mesmo sendo integrantes da administração pública.
1.1

O Controle Interno na Administração Pública Brasileira
1.1.1

Gestão Governamental

Entendida como um conjunto orgânico de diretrizes, critérios e procedimentos que regulam as
atividades nos campos estratégico, tático e operacional, a gestão governamental pode ser
visualizada segundo áreas específicas de atuação, as quais traduzem aspectos críticos para o
alcance dos resultados acordados. Podendo ser dividido em três fases: Planejamento,
Execução e Controle. Observando os princípios que regem a Administração Pública elencados
no artigo 37 da Constituição Federal, além dos princípios elencados no Decreto-lei 200/67
(Planejamento, Coordenação, Delegação de Competência e Controle).

Quadro 1 - Ciclo de Gestão Governamental - Adaptado de JUND (2006), Constituição Federal de 1988 e Lei n°
101/2000.

Cabendo, também, ressaltar os princípios que constam em outros normativos relativos ao
Controle, como os de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar nº 101/2000,
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Planejamento, Transparência, Controle
e Responsabilização), os Orçamentários, da Lei nº 4.320/64 (Unidade, Anualidade,

Universalidade - UAU) e os de outras normas legais como os da Lei nº 8.666/93, os da Lei
8.112/90, também dispõem sobre atos e fatos que todos os Gestores Públicos devem observar.

Figura 1 - Fluxograma Ciclo da Gestão Governamental segundo a Constituição Federal de 1988

1.1.2

Metodologias de Controle

Tanto no Brasil como no Exterior existem entidades que buscam definir uma metodologia
para a sistematização do controle interno. Uma delas é a INTOSAI - Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Trata-se de uma organização autônoma
e não governamental, autônoma e independente. E que tem por objetivo oferecer um marco
institucional para a transferência e aprimoramento de conhecimentos sobre a atividade de
fiscalização pública, através do intercâmbio de experiências entre os seus membros.
(INTOSAI, 2007 p.13)
Esta organização incorporou a metodologia COSO às suas diretrizes com o objetivo de
atualizar seu conceito de controle interno como um modelo integrado:
O controle interno nas organizações do setor público deve ser entendido dentro do
contexto das características específicas dessas organizações, ou seja, seu enfoque
para alcançar os objetivos sociais ou políticos; a utilização dos recursos públicos; a
importância do ciclo orçamentário; a complexidade de seu desempenho (a demanda
pelo equilíbrio entre os valores tradicionais de legalidade, moralidade e
transparência, e os modernos valores gerenciais como eficiência e eficácia) e o
amplo escopo decorrente da sua accountabilitypública. (INTOSAI, 2007 p. 19)

Quadro 2 - Principais Pontos da Metodologia COSO de Controle Interno - Adaptado de INTOSAI (2007)

1.2

Sistema de Controle Interno

Ao se tentar definir Sistema de Controle Interno, esbarra-se num intrincado e complexo rol de
normas técnicas e legislação. Neste caso, o desafio seria a coordenação e a organização deste
conjunto de normas e métodos; para que estes possam funcionar como um sistema, cujos
componentes interagem entre si para viabilizar o alcance dos resultados e a legalidade dos
atos da Administração Pública.
Com a Reforma do Estado, viu-se a necessidade de adequar esse rol normatizador às
inovações e a ênfase em resultados. Em especial, às mudanças geradas ao longo da
implantação do novo modelo administrativo, tendo em vista os impactos que elas causaram e
ainda causam no cenário da Administração Pública. E que apesar de serem recentes os
esforços para a real sistematização do Controle Interno, a necessidade já era sentida pelo
Constituinte, tanto que a exigência de sua implantação consta no artigo 31 da Constituição
Federal.
Para FINK (2008), não existe um modelo padrão de sistema de controle interno, devido às
características inerentes a cada órgão administrativo. Culminando na necessidade de cada
sistema ser projetado de forma singular, adaptando-se ao órgão e às suas peculiaridades. Mas
a visão sistêmica deve englobar o conjunto de atividades que comporão o processo de
controle, ou seja, para a obtenção de resultados todas as partes do sistema deverão operar de
modo a somar suas atribuições para o alcance dos objetivos.
Mas em decorrência do próprio processo de globalização; apontado como um dos motivos
para a Reforma do Aparelho do Estado; a adoção de uma metodologia de controle interno sob
padrões internacionais, como é o caso da metodologia COSO, é justificada. Mesmo que
adaptada às condições inerentes a cada uma das unidades de Controladoria Interna da
Administração Pública. Desta forma, as funções atribuídas a essas unidades estariam
distribuídas dentro de um ciclo de políticas e procedimentos que se aliam à legislação vigente.
As funções obrigatórias que devem constar num sistema de controle interno são encontradas
na legislação vigente, como pode ser observada no quadro de número 7 (sete):

Quadro 3 - Funções do Sistema de Controle Interno Municipal (Adaptado da Constituição Federal, da lei 4320
de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.2.1 O planejamento das ações do Sistema de Controle Interno
Segundo OLIVEIRA (2005, p. 35), planejamento pode ser conceituado como um processo, o
estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a
situação em que o futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem
condições de agir sobre as variáveis e fatores de modo que possa exercer alguma influência; o
planejamento é ainda um processo contínuo, um exercício mental que é executado pela
empresa independente da vontade específica de seus executivos.
A partir da Administração gerencial, planejar se tornou peça chave para o sucesso e o bom
funcionamento de qualquer unidade organizacional pública. O foco nos resultados implicou
no desenvolvimento de processos e técnicas que possibilitem prevenir e minimizar riscos e
incertezas envolvidas no desempenho das funções públicas e dos atos originados delas.
Assim, possibilitando o alcance dos objetivos da Administração Pública Gerencial, que é a
atender o cidadão, maximizando seus resultados, já que estes passaram a ser vistos como
“clientes” pelos entes públicos.
Operacionalizar o que foi planejado é a tarefa mais difícil para a Administração, FINK (2008)
propõe oito condicionantes que permitem que se apontem circunstâncias ou situações
consideradas fundamentais para o adequado exercício das funções do Sistema de Controle
Interno:

Quadro 4 - Condicionantes para o funcionamento de um Sistema de Controle Interno - Adaptado de FINK
(2008)

2.

Metodologia e Coleta de Dados

Foi aplicado questionário estruturado com questões abertas. Optou-se por uma pesquisa
qualitativa, buscando identificar quais os indivíduos sociais que possuem significativa ligação
com o problema investigado e tentando abranger a totalidade do mesmo. Para tanto, o que
questionário foi aplicado ao Controlador Geral do Município, Senhor Jeferson Oliveira de
Almeida - Funcionário Publico Municipal do quadro permanente desde abril de 2008 e
Controlador Geral do Município de Aquidauana desde 20 de março de 2014, conforme
Portaria 594/2014. A intenção aqui é, a partir da realidade captada, alcançar um entendimento
que reflita a dimensão alcançada pela questão sob o ponto de vista daquele que responde pelo
órgão.

Este trabalho é suportado por uma pesquisa exploratória, buscando um maior nível de
familiaridade com o problema. Para tanto, envolveu uma fase de levantamento bibliográfico,
uma segunda fase com questionário qualitativo e por último a análise do estudo do caso.
Partiu-se de um levantamento bibliográfico, motivado pela necessidade de identificar aspectos
fundamentais sobre o órgão e sobre o sistema em que opera. Sendo assim, foi feito um
levantamento de literatura que trata do tema central: Modelos Administrativos incorporados à
Administração Pública e como a Controladoria Interna se encaixa nessa estrutura, além de
entender os mecanismos de funcionamento, bem como a legislação pertinente nas esferas:
Federal, Estadual e Municipal.
3.

Análise de Dados e Resultados da Pesquisa

Esta pesquisa desenvolveu-se na Controladoria Geral do Município de Aquidauana, Mato
Grosso do Sul. Os dados aqui apresentados foram coletados através de documentos
normativos e através de questionário qualitativo aplicado junto ao Controlador Geral do
Município, como mencionado no capítulo sobre metodologia e coleta de dados.
Algumas análises e considerações apresentadas a seguir resultam da interação da autora com o
controlador geral do município e constam no questionário que se encontra no Anexo A.
Criada pela Lei Complementar nº 011 de 2009. Suas funções e atribuições foram delimitadas
pela mesma lei de criação e pode-se observar que dentre suas funções principais destacam-se
a execução do controle sobre a contabilidade geral dos recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais das entidades da administração direta e indireta quanto aos princípios
fundamentais da Administração Pública e regularidade da efetividade da receita e da despesa;
e ainda apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional.

Quadro 5 - Resumo atribuições da Controladoria Geral do Município de Aquidauana. Fonte: Lei Complementar
011/2009

Esta lei organiza e disciplina o Sistema de Controle Interno no âmbito da Prefeitura Municipal
de Aquidauana, mas ainda não teve editadas as normas regulamentares, ou seja, sobre como a
lei será cumprida pela Administração Pública. Na legislação vigente e na doutrina, que regem
o Direito Administrativo é demonstrada a necessidade do Poder Executivo expedir decretos e
regulamentos para a fiel execução das leis. (DI PIETRO, 2005)
O fato de ainda não estar regulamentada traz implicações de ordem prática e também quanto à
legislação, que se pode resumir na inércia quanto à adequada implantação e funcionamento de
uma Controladoria Geral do Município. Já que, o artigo 5° da Constituição Federal traz em

seu inciso LIV que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei, válida e eficaz”. O que obriga, para que pelo menos, os relatórios e documentos
solicitados pelo controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, sejam deixados
a cargo de empresas de assessoria terceirizadas.
No intuito de sanar o empecilho da falta de regulamentação da lei complementar 011/2009, é
que foi nomeado o Senhor Jeferson Oliveira de Almeida como Controlador Interno do
Município de Aquidauana. Cabendo ao mesmo, junto com a equipe jurídica, regulamentar e
implantar um sistema de controle interno estruturado. Neste processo de regulamentação
coube ao Controlador nomeado liderar o processo de implementação das atividades de
controle no órgão respectivo, iniciando pela elaboração da minuta do decreto que disporá
sobre o Sistema de Controle Interno do Município.

Quadro 6 - Ações e Atividades que devem constar em minuta do decreto que regulamentará o SCI em
Aquidauana-MS. Fonte: Elaborado pela Autora.

Antes de o Controlador ser nomeado em março deste ano, a elaboração, confecção e envio de
remessa dos documentos necessários ao Controle Externo (Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul) era realizada por empresa de consultoria. A de execução de atividadefim mediante terceirização de serviços, na Administração Pública.
Percebe-se que atividades-fim, como as de uma Controladoria Interna, e terceirização são
incompatíveis no que concerne à Administração Pública. Porém é justificada enquanto não for
regulamentada a situação da Controladoria Geral do Município, é o que se pode interpretar do
Decreto nº. 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências
Considerações Finais
As inúmeras mudanças ocorridas a partir da Reforma da Administração Pública de 1995
introduziram no ordenamento jurídico, com o intuito de impor maior eficiência, transparência
e controle aos gastos públicos. Uma tentativa de mudar culturalmente a própria Administração
Pública convergindo num aperfeiçoamento dos mecanismos de accountability.
Mais especificamente sobre os controles administrativos, a intenção da Reforma Gerencial é
mantida atualmente, numa constante verificada, cuja finalidade é a de garantir que os
resultados dos planejamentos sejam alcançados. Neste ponto nota-se que o controle engloba
fundamentos de uma avaliação econômica. Já que este agora se volta para resultados e não

apenas para o controle dos processos. Aqui a tentativa é deixar para traz a visão de que o
controle interno é uma auditoria ou uma extensão desta, e passar a ser a ferramenta gerencial
que tem sido projetada para ser, abarcando fundamentos constitucionais e doutrinários e
conferindo à Administração Pública um caráter de probidade, transparência e eficiência.
Focar nos resultados, através de uma avaliação econômica da eficiência dos gastos públicos, e
transformar a Controladoria Interna numa ferramenta informacional de gestão é dar ao
Administrador Público subsídios para fundamentar decisões, e o monitoramento proporciona
verificar e solucionar problemas e assim, proceder aos ajustes necessários. Desta forma abrese a oportunidade de planejar e executar ações que efetivamente poderão melhorar um
programa que tenha sido avaliado e beneficiar o cidadão/cliente. Podendo-se concluir que uma
abordagem Gerencial na Administração Pública pode conjugar mecanismos de controle
econômico e gerencial.
Mas todos os benefícios mencionados acima só poderão ser vistos através de uma
Controladoria Interna regulamentada, e Segundo LIMA (2013, p. 48) precisa ser de iniciativa
do Poder Executivo, sendo que é deste que emana o poder de delegar a responsáveis
capacitados o controle de atos administrativos, com o apoio de todos que integram a
instituição. O objetivo, aqui, é atender o interesse público. Para tanto, faz-se necessário
atender requisitos como vontade política, posicionamento definido na estrutura da
Administração e recursos humanos plenamente integrados e qualificados para o exercício das
funções a que foram delegados.
O que se observou até aqui é que a Controladoria Interna e seu sistema de Controle, de modo
geral, dependem diretamente da legislação como pode ser visto no quadro sete (Funções do
Sistema de Controle Interno). E que a implementação adequada que proporcionará um efetivo
aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Administração Pública, neste modelo gerencial,
possui condicionantes (vide quadro oito) que podem ser observados na Unidade Central de
Controladoria de Aquidauana apenas a partir da nomeação do atual controlador. Entende-se,
então, que foi somente através da união entre legislação e tais condicionantes que se criou um
ambiente propício para deslanchasse o processo de regulamentação e implementação da
Unidade Central de Controle Interno na Administração Pública do Município de Aquidauana.
Uma unidade como esta ainda terá como desafio servir ao propósito da Administração Pública
Gerencial, em especial na garantia da qualidade do processo de governança corporativa e seus
instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), visando aperfeiçoá-los em consonância
com o equilíbrio entre receitas e despesas, primando pela eficiência de suas ações. A forma foi
elaborado um fluxograma processos, desde a coleta de informações nas unidades
administrativas da Prefeitura de Aquidauana, até a tomada de decisões do gestor municipal,
que proporcionaria uma resposta, uma análise crítica, que serviria como um balizamento das
ações a serem impetradas para melhoria da eficiência do sistema e consequentemente do
planejamento e do gasto público.

Figura 2 - Sistema de Informação Gerencial da Unicade Central de Contre Controladoria Interna do Município
de Aquidauana-MS. Fonte: elaborado pela autora.

O auxílio no processo de tomada de decisões tem como objetivo fornecer informações que
contenham componentes que abarquem a Administração Pública como um sistema. De modo
que a ação a ser empregada, correcional ou de implementação, seja orientada a fim de garantir
um confluência entre os interesses do cidadão/cliente e a disponibilidade e alocação de
recursos pela Gestão Municipal.
A análise de resultados entre esperados e consolidados permitirá ao Gestor Municipal se
utilizar de um instrumento que, se alinhado com a realidade, reduzirá a incerteza envolvida no
processo decisório e, consequentemente, haverá um aumento do alcance dos objetivos e
melhora no desempenho em relação às principais ferramentas de planejamento da
Administração Pública: o PPA, a LDO e a LOA.
Por fim, ressalta-se que há uma necessidade de minimizar a assimetria informacional entre o
Estado e o usuário-cidadão, outra premissa do gerencialismo, traduzida como transparência e
acesso à informação (alvos da lei 12.527/2011) e que encampado pela Unidade Central de
Controladoria Interna em Aquidauana será mais um estímulo, ao também pretendido, controle
social.
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