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AS FORMAS DE CONTROLES UTILIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PARA FINS DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
 

Petrônio Pires de Paula1 

Regys Rodrigues da Mota2 

 

RESUMO: Este artigo possui como escopo retratar as diferentes formas de controle na 
Administração Pública. Tendo em vista que o titular do patrimônio público é o povo e não o 
administrador público, toda atuação estatal deve se pautar pela legalidade, transparência e, 
sobretudo, pela indisponibilidade do interesse público. Assim, partindo desta premissa, faz-se 
necessário o exercício do poder de fiscalização, orientação e revisão dos atos administrativos. 
Para tanto, abordou-se a classificação das formas de controle sob o enfoque da origem, quais 
sejam: controle interno, controle externo e controle social. Tais instrumentos possibilitam a 
aferição das ações efetuadas pelos gestores públicos, objetivando a orientação e fiscalização 
com vistas à regularidade da atuação administrativa. Desse modo, abordou-se os aspectos 
relacionados à relevância do adequado controle sobre a Administração Pública com os 
dispositivos constitucionais e legais atinentes ao tema.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. Interesse público. Fiscalização. Controles.  

 

1. INTRODUÇÃO    

Preliminarmente, antes de se adentrar ao tema propriamente dito, prevalece 

consignar acerca da definição de controle da administração pública. Nas palavras de 

Meirelles (2005 p. 58), controle “é a faculdade de vigilância, orientação e correção que 

um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. 

Por sua vez, partindo-se deste conceito, os professores Marcelo Alexandrino 

e Vicente Paulo conceituam o controle da administração pública dizendo que esta é 

tanto o poder como o dever, que a própria Administração (ou outro Poder) tem de 

vigiar, orientar e corrigir, diretamente ou por meio de órgãos especializados, a sua 

atuação administrativa. É o controle que o Poder Executivo – e os outros órgãos 

administrativos dos demais Poderes – tem sobre suas próprias atividades, tendo como 

                                                 
1Bacharel em Ciências Contábeis (PUC-GO -Pontifícia Universidade Católica de Goiás), Especialista 

em Gestão Financeira (PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás), MBA em Gerenciamento 
de Projetos (FGV - Fundação Getúlio Vargas). MBA em Contabilidade e Auditoria Aplicada ao Setor 
Público (PUC-GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás), Especializando em Gestão e Políticas 
Públicas (Faculdade Araguaia). Auditor de Controle Externo do TCM/GO. 
 
2Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás. 
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intenção a legitimidade de seus atos, mantê-los dentro da lei, a defesa dos direitos 

dos administrados e a conduta adequada de seus agentes.  

Assim, chega-se ao conceito mais simples de Marinela (2010 p. 210), que 

explana o controle da administração como “o conjunto de mecanismos jurídicos e 

administrativos para a fiscalização e revisão de toda atividade administrativa”. 

Em arremate, verifica-se que o controle da administração é exercitável em 

todos e por todos os Poderes do Estado, devendo-se estender à toda atividade 

administrativa e todos seus agentes, almejando constatar se a gestão da coisa pública 

está sendo cumprida em atendimento ao interesse público.  

A sujeição de qualquer atuação administrativa do Poder Público ao mais 

amplo controle é uma consequência dos Estados Democráticos de Direito, em que 

prevalece a observância dos princípios constitucionais expressos no art. 37 da 

Constituição Federal Brasileira. 

Ocorre que o tema “ controle da administração pública” não possui um capítulo 

ou sistematização própria que discipline o assunto. Ao revés, verifica-se diversos 

normativos, orientações doutrinárias que tratam das diferentes modalidades, 

instrumentos para a organização desse controle.  

Portanto, este controle é extremamente necessário para se garantir que a 

administração pública mantenha suas atividades sempre em conformidade com os 

referidos princípios encontrados na Constituição e com as regras expressas nos atos 

normativos, – tornando legítimos seus atos – e, como resultado do controle elidir a 

possibilidade de nulidade dos atos administrativos.  

Desta feita, este artigo apresenta as formas de controle da administração 

pública, englobando o controle interno, externo e social, conforme previsão legal, sua 

estrutura, e todas as vantagens que a utilização desses mecanismos de controle 

proporciona para o efetivo trabalho do gestor público com vistas a alcançar resultados 

efetivos em sua gestão. 

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho, quanto aos 

fins, foi a pesquisa exploratória das demonstrações contábeis (Balanço Orçamentário, 

Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial do exercício de 2014 do Estado de Goiás – 

ultima publicação no site Goiás Transparente), tendo como principal objetivo verificar 

e explicar as ferramentas de controle na Administração Pública na avaliação das 

demonstrações contábeis divulgadas e quanto aos meios, foi uma pesquisa 
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bibliográfica, valendo-se das obras literárias escolhidas como referencial teórico e a 

leitura de artigos que apresentam os resultados da aplicação.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De início, convém trazer à luz, em resumo, outra classificação atinente às 

formas de controle sobre a Administração Pública em relação ao momento de 

exercício, ponto de intersecção com a classificação debatida neste artigo, referente à 

origem do controle. Assim, pode-se exercer controle prévio ou preventivo, controle 

concomitante e o controle subsequente. 

O denominado controle prévio, também conhecido como ex-ante ou 

perspectivo, tem finalidade preventiva e é, essencialmente, realizado pela auditoria 

interna ou pelos sistemas de controle interno da organização que orientam os gestores 

e agentes a corrigir falhas e adotar os procedimentos recomendáveis. A título 

exemplificativo, tem-se um controle preventivo, no âmbito da administração pública, a 

necessidade de autorização do Senado Federal (Poder Legislativo) para que a União, 

Estados, DF e Municípios possam contrair empréstimos externos.  

O controle concomitante é exercido durante a realização do ato, no momento 

da execução da atuação administrativa e possibilita a aferição desde o início do ato. 

Regra geral, essa modalidade de controle é suscitada  por meio de provocações 

externas à organização: denúncias, representações, auditorias, solicitações de órgãos 

de controle e do Ministério Público, como por exemplo uma denúnica objetivando uma 

auditoria na execução do orçamento público. 

A mais comum das modalidades é o controle a posteriori ou corretivo, ou seja, 

efetiva-se a fiscalização de atos já ocorridos e que por tal razão há possibilidade de 

nulidade do ato, revogação, cassação ou perda da eficácia.  

O controle subsequente ou a posteriori, tem o objetivo de proceder a 

avaliações periódicas, como nas prestações anuais de contas, e possui conteúdo 

corretivo e, eventualmente sancionador. Segundo Meirelles (2005), toda atuação dos 

Tribunais de Contas deve ser a posteriori, não tendo apoio constitucional qualquer 

controle prévio sobre atos ou contratos da Administração Pública, salvo as inspeções 

e auditorias in loco, que podem ser realizadas a qualquer tempo. Todavia, vozes 

autorizadas, como do Ministro Benjamim Zymler, argumentam que o controle prévio é 
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utilizado em eventos especiais, como no exame prévio de editais e procedimentos em 

casos de grande relevância econômica e social. 

 

 

2.1. Do Controle Interno 

 

Controle interno é aquele exercido dentro de um mesmo Poder ou órgão, é 

dizer, dentro da própria estrutura interna do órgão há um setor responsável pela 

fiscalização dos atos dos gestores. Ou seja, o controle interno possibilita uma atuação 

de orientação e inspeção mais próxima do administrador público. Inclusive, por ser 

uma ferramenta interna é possível realizar fiscalizações prévias, concomitantes e 

subsequentes ao exercício da atividade estatal. 

Assim, tal controle é visto como instrumento indispensável ao gestor público. 

A sua aplicação é traduzida em reflexos imediatos, sentidos de modo a impedir que 

sejam procedidas operações em desacordo com os planos estabelecidos. 

A finalidade precípua do referido controle é proporcionar uma racionalização 

dos recursos públicos, evitando que sejam praticados atos em desacordo com as 

disposições legais e regulamentares, bem como disponibilizar ao administrador um 

fluxo de informações capazes de proporcionar um planejamento mais adequado das 

atividades a serem desenvolvidas. 

Desse modo, um controle interno eficaz e operante contribui para a 

elaboração dos orçamentos, proporciona tranquilidade ao governante pela constante 

vigilância sobre as operações desenvolvidas e consequentemente torna mais segura 

a ação administrativa pela disposição e acesso às informações corretas e atualizadas, 

que permitem decidir com maior eficácia e escolher prioridades mais urgentes. 

O referido sistema de controle interno age como uma ferramenta de gestão 

pública na organização e controle dos gastos públicos seguindo os princípios da 

administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  

É notória a percepção de que a administração pública necessita de 

instrumentos para o controle dos seus gastos, visando o cumprimento das metas 

previstas no Plano Plurianual (PPA), avaliando a execução dos programas de 

governos e comprovando a legalidade e a qualidade dos resultados quanto à eficácia 

e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, bem como, 



9 

 

exercendo um mecanismo controlador nas operações de créditos, débitos, avais, 

garantias bem como nos direitos e haveres. 

A transparência, que é uma das funções do controle, faz parte das rotinas de 

toda instituição pública, objetivando uma otimização de recursos e limitando a 

possibilidade de ocorrência de atos ilícitos na aplicação dos mesmos, bem como à 

melhoria da assistência a sociedade de maneira sustentável.  

Na Carta Republicana, o legislador constituinte estabeleceu em três 

momentos o regramento basilar que deverá ser obedecido quando da implantação e 

execução de um Sistema de Controle Interno. No art. 31 a Constituição Federal 

estabelece “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.” 

  

Por sua vez, o art. 70 da CF/88 também prevê: 

 

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. 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988). 
 

 

E ainda, o art. 74 da Carta Magna dispõe acerca dos itens mínimos a serem 

objeto do controle interno, a saber: 

 

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. 
 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
 
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
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perante o Tribunal de Contas da União. (BRASIL, Constituição Federal de 
1988). 

 

Ao analisar a letra da Carta Magna, no que tange ao controle interno, é 

possível perceber a necessidade de estabelecer e estruturar um sistema de controle 

interno para Administração Pública, em quaisquer de seus órgãos, possibilitando o 

controle de todos os atos da gestão realizados, e minimizar os riscos de ocorrência 

de ações ilícitas. 

Em se tratando de legislação infraconstitucional, de acordo com a Lei 

n.°4.320/64 o controle interno ficou a cargo do Poder Executivo, enquanto que o 

controle externo deverá ser exercido pelo Poder Legislativo, independente das esferas 

de governo da República Federativa do Brasil. 

Assim, na Lei  n.°4.320/64, comentada por Machado Jr. e Reis (2008), no título 

VIII que trata do Controle e da Execução Orçamentária, em seu artigo 75, o controle 

da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a 

arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de 

direitos e obrigações; a fidelidade funcional dos agentes da administração 

responsáveis por bens e valores públicos; e o cumprimento do programa de trabalho 

expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de 

serviços. 

O controle apresentado na Lei n.°4.320/64 abrange todos os atos da 

Administração que tratam da receita ou da despesa e que correspondam ao ativo e 

ao passivo. Além da abrangência do controle, recai individualmente sobre cada agente 

da Administração a responsabilidade sobre bens e valores públicos. 

Ademais, o art. 77 do referido diploma legal trata da legalidade e da atuação 

do controle interno onde a verificação da legalidade dos atos de execução 

orçamentária deverá ser prévia, concomitante e subsequente. 

A Lei 4.320/64 diz que o controle orçamentário faz a verificação da obediência 

ao princípio da legalidade, no que tange à realização de despesas, e esse controle 

pode ser efetuado através da verificação da execução orçamentária e financeira 

apresentada nos demonstrativos introduzidos pela Lei Complementar 101 de 2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o gestor público apresenta de forma bimestral o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira e de forma quadrimestral 

o Relatório de Gestão Fiscal, podendo o mesmo avaliar os resultados do período para 
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tomada de decisão em relação ao que foi planejado quando da aprovação dos 

instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA).  

Outro normativo que tratou sobre o controle interno foi a Lei Complementar nº 

101 de 2000, também denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que 

atribuirá responsabilidade fundamental ao sistema de controle interno, que 

acompanhará a execução orçamentária e zelará pela fiscalização do direito financeiro. 

A omissão quando da regulamentação, ou padronização de um sistema de 

controle interno, aumenta e muito o nível de dificuldades em denunciar 

irregularidades, pois o controlador ficará em situação delicada junto ao denunciado. 

Omitindo-se na denúncia, poderá esse servidor responder solidariamente pelo desvio 

fiscal, conforme intelecção do dispositivo previsto no art. 74, §1. º, da CF. 

A LRF em seus artigos 54 e 59 estabelece que: 

 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado 
pelo: 
I - Chefe do Poder Executivo; 
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração 
ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do 
Poder Judiciário; 
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 
 
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades 
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 
como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão 
referido no art. 20. (grifo nosso) 
 
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase 
no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 
em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução 
dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista 
as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver. (BRASIL, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). 

 
 

Desta monta, nota-se que o controle interno gira em torno dos aspectos 

administrativos, que influencia diretamente sobre os aspectos contábeis, uma vez que 
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é fundamental a veracidade das informações contidas nos Relatórios apresentados. 

Um sistema de controle interno eficiente possibilita a detecção de eventuais falhas, 

erros ou fraudes possibilitando a correção ou a tomada de providências em tempo 

hábil. 

 
 
2.2. Do Controle Externo  
 

O controle externo, nos dizeres da própria nomenclatura, refere-se ao 

exercício de um Poder ou órgão sobre os atos administrativos praticados por outro 

Poder. 

Desta forma, acompanhando o posicionamento de Lima (2013), entende-se 

por Controle Externo como a atividade realizada por órgão estranho à Administração 

responsável pelo ato controlado e visa comprovar a probidade da Administração e a 

regularidade da guarda e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos, bem 

como a fiel execução do orçamento. 

Segundo Pardini (2004), Controle Externo sobre as atividades da 

Administração, em sentido orgânico e técnico, é, em resumo, todo controle exercido 

por um Poder ou órgão sobre a administração de outros. Nesse sentido, é entendido 

como Controle Externo o que o Legislativo exerce sobre a administração direta e 

indireta dos demais Poderes, sobretudo do Poder Executivo. Aliás, tal definição pode 

ser considerada, por excelência, como controle externo.  

O objetivo do Controle Externo, ainda de acordo com Lima (2013) são os atos 

administrativos em todos os poderes constituídos nas três esferas de governo e atos 

de gestão de bens e valores públicos. O Controle Externo da Administração Pública, 

realizado pelas instituições a quem a Constituição atribuiu essa missão, é exigência e 

condição do regime democrático, devendo, cada vez mais, capacitar-se tecnicamente 

e converter-se em eficaz instrumento da cidadania, contribuindo para o 

aprimoramento da gestão pública.  

Na esteira desta ideia, Jacoby (2012, p. 120) entende que:  

 

O sistema de controle externo pode ser conceituado como sendo o conjunto 
de ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com 
procedimento, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura 
controlada, visando fiscalização, verificação e correção de atos.  
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Quando o Poder Legislativo fiscaliza a administração pública em 

conformidade aos comandos constitucionais, tem-se um controle legislativo e 

sobretudo um controle externo.  

Assim, importante destacar que o controle legislativo-externo se desdobra em 

duas vias, a saber: a) controle parlamentar direto, quando o Poder Legislativo, em 

razão das disposições constitucionais, execer de modo direto os atos do Poder 

Executivo, como por exemplo quando o Congresso Nacional julga anualmente as 

contas prestadas pelo Presidente da República, de acordo com o art.49, IX da CF/88; 

b) o controle financeiro, contábil  e orçamentário exercido pelos Tribunais de Contas 

sob um aspecto técnico. Daí, observa-se que o controle externo, regra geral, é de 

titularidade do Poder Legislativo, com o auxílio técnico da atuação dos Tribunais de 

Contas e ambas vias se complementam em consonância com o modelo constitucional, 

senão vejamos: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (BRASIL, 

Constituição Federal de 1988).” 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 estabelece regras para o exercício 

do controle externo no Brasil, prevendo que: 

 

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. 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988). 

 

Assim, entende-se que no Brasil, o Controle Externo deve ser exercido por 

dois órgãos autônomos: o Poder Legislativo e os órgãos de Controle Externo que são 

os Tribunais de Contas, da União, dos Estados e dos Municípios onde houver. Tais 

órgãos possuem competências constitucionalmente definidas e distintas, que 

compreendem de maneira geral o controle e a fiscalização de toda a Administração 

Pública. 

Desta feita, diante das atribuições dos Tribunais de Contas, a doutrina 

majoritária costuma identificar dois sistemas principais de controle externo, que são 

os sistemas das Cortes de Contas ou de Auditorias Gerais. 
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As Cortes de Contas deram mais ênfase a aspectos relacionados à 

legalidade, ao passo que as Auditorias Gerais focavam sua atuação no desempenho 

dos auditados. Atualmente os Tribunais de Contas adotam técnicas de aferição de 

desempenho – como as auditorias operacionais – similares as auditorias Gerais.  

Segundo Lima (2013), existem duas características marcantes do Sistema de 

Tribunal de Contas, que são o caráter colegiado de suas decisões e o seu poder 

coercitivo de impor sanções, pecuniárias ou não, e tais características afetam 

sobremaneira sua organização e formas de atuação no que diz respeito ao controle. 

Lima (2013) sustenta que as Cortes de Contas ao revestir-se de caráter 

jurisdicional, enquanto órgão de controle externo, são obrigadas a atribuir maior 

ênfase ao processo, tendo procedimentos de fiscalização mais acentuadamente 

formais e legalistas.  

Defende também que: 

 

as aceleradas mudanças características da sociedade da informação têm 
produzido fortes impactos na Administração Pública, e consequentemente 
imposto transformações e adaptações na atuação do Controle Externo, pois 
o controle evolui no mesmo sentido da evolução do objeto controlado (LIMA, 
2013, p. 20). 
 

Deste modo, se exige do Controle Externo maior agilidade e objetividade, 

substituindo preocupações ritualísticas por prioridades finalísticas. Nas sociedades 

democráticas, aumentam as pressões populares por maior transparência e eficiência 

na atuação do Poder Público e na gestão financeira do Estado, e por este motivo 

crescem, então, em igual proporção as cobranças e as responsabilidades das 

instituições e profissionais do Controle Externo. 

 

 2.3. Do Controle Social  

 

O controle social ou popular, em razão da indisponibilidade do interesse 

público e da atual democracia, possibilita à sociedade, por vias diretas ou por 

intermédio de órgãos públicos, acaso verifiquem situações de atos ilegítimos, lesivos 

ao indivíduo  ou à coletividade possam provocar a fiscalização desses atos.  

Conforme entendimento de Lima: 

 

o controle social é exercido desde o processo de elaboração das políticas 
públicas, mediante consultas e audiências públicas, até o acompanhamento 
e monitoramento de sua execução. Transparência e participação na gestão 
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pública são fatores determinantes para o controle efetivo da sociedade sobre 
a gestão pública.( LIMA, 2013, p. 20). 
 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, multiplicaram-se os 

instrumentos de controle social previstos em diversas normas legais. Um dos mais 

importantes, diz respeito à possibilidade de qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato denunciar irregularidades ou ilegalidades aos órgãos de 

controle externo, conforme artigo 74, § 2º, a saber: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União (GRIFO NOSSO). (BRASIL, 
Constituição Federal de 1988). 
 

Para Mileski (2006), o controle social exercido pelo cidadão não se esgota em 

si mesmo, nem possui a função de substituir o controle oficial regulado 

constitucionalmente. Ainda afirma o nobre autor que o controle social é complementar 

ao controle oficial e depende deste último para ter eficácia, e que para fazer valer as 

suas constatações contra irregularidades praticadas pelo Poder Público, deve buscar 

a própria Administração para correção das falhas encontradas, representar aos 

integrantes do sistema de controle interno, denunciar os fatos ao Tribunal de Contas 

ou representante do Ministério Público. 

Aliás, conforme preconizam Almeida e Zymler (2005), a eficácia do controle 

social dependerá do estabelecimento de vínculos sistêmicos entre a sociedade civil 

organizada e os entes estatais encarregados do controle, para que se consiga obter 

resultados satisfatórios e efetividade no que concerne a transparência dos atos da 

administração pública. 

Hodiernamente, o ordenamento jurídico brasileiro vem criando mecanismos  e 

intrumentos eficazes objetivando a aproximação entre a sociedade e os órgãos de 

controle externo, aumentando o diálogo e o acesso à dados administrativos. 

A título argumentativo, a  Lei de Acesso a Informação – LAI (Lei nº 

13.527/2011), possibilitou a ampliação de forma significativa  do controle social, 

fixando procedimentos para garantir o acesso dos cidadãos a informações, inclusive 

as relativas ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas 

de exercícios anteriores.  
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Nesse sentido, com o advento da Lei Complementar Federal nº 101/2000 

(LRF) atribuiu-se maior enfoque em relação à transparência e à participação social, 

através do acompanhamento da gestão fiscal dos administradores públicos pela 

população. 

Cumpre asseverar que diversos dispositivos da LRF permite maior 

participação da sociedade no que se refere à governança pública, exemplo disso é o 

art. 48 do referido diploma legal em que prevê como instrumentos de transparência 

da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 

Do mesmo modo, o art. 49 da LRF determina que as contas apresentadas 

pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 

respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 

consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

Segundo Campos (2003), os objetivos do Controle Social podem assim ser 

sintetizados: comprometimento da sociedade nos assuntos do governo; governo mais 

público e a sociedade civil mais cooperativa; zelo pela utilização dos recursos 

públicos, considerando que estes recursos são provenientes da sociedade e pagos 

direta ou indiretamente através de impostos, devendo, portanto, retornar à sociedade 

em forma de serviços de interesse público e por fim,  a democratização  da gestão 

das políticas de assistência social, saúde e educação.  

 

2.4. Da Contabilidade Pública 

 

O art. 83 da Lei n.° 4.320/64 prevê que “a Contabilidade Pública evidenciará 

perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela 

pertencentes ou confiados”.  

A contabilidade aplicada à Administração Pública, tanto na área federal, 

quanto na estadual, na municipal ou na distrital, tem seus princípios definidos pela Lei 

n.° 4.320, de 17 de março de 1964, instrumento legal máximo das finanças públicas 

(ao lado da Lei de Responsabilidade Fiscal), que estatui normas gerais de direito 
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financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com status de lei complementar.  

O objetivo da contabilidade pública, a exemplo do que ocorre com a 

contabilidade do setor privado, é o de fornecer à administração informações 

atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões dos setores gerenciais 

do governo, bem como aos órgãos de controle interno e externo, para o cumprimento 

da legislação, e às instituições governamentais e particulares, informações 

estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 

Para melhor compreensão da abrangência da contabilidade pública, entende-

se conveniente citar o texto do artigo 85 da Lei n.° 4.320/64, onde dispõe que: 

 
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento 
da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros. (GRIFO NOSSO) (BRASIL, Lei 
4.320, de 17 de março de 1964). 
 

Os Balanços Públicos possuem muitas particularidades, a exemplo da própria 

contabilidade pública, e gozam de características próprias de apresentação e 

elaboração, obedecendo às condições e regras estabelecidas por essa ciência.  

Por conseguinte, ao proceder-se à análise dos balanços públicos, devem ser 

observadas as características próprias do ramo da contabilidade pública, no que tange 

aos aspectos legais e técnicos, e também considerar questões que dizem respeito à 

estrutura e composição dos demonstrativos, pois o entendimento de tais distinções 

será de fundamental importância. 

Note-se que esses demonstrativos compõem os processos de prestações de 

contas que são remetidas aos órgãos de controle interno, externo e publicados nos 

portais de transparência de cada Poder para efetivação do controle social. 

É conveniente tratar inicialmente de cada demonstrativo para, posteriormente, 

proceder à análise dessas informações apresentadas, utilizando-se para tanto dos 

quocientes estabelecidos. 

O balanço orçamentário é o instrumento que “demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas”, conforme previsão expressa no 

art. 102 da Lei n.° 4.320/64. 

O balanço financeiro é o demonstrativo que especifica os valores 

orçamentários e extra-orçamentários que transitaram pelos cofres públicos ao longo 
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de todo o exercício, seja como dispêndio ou ingresso de recursos, o que alcança, 

inclusive, os saldos provenientes do exercício anterior e os que porventura passarem 

para o exercício seguinte. 

O balanço patrimonial demonstra a situação econômica e financeira do 

patrimônio público, composto dos seus bens, direitos e obrigações, bem como o saldo 

patrimonial, num determinado momento. 

 

2.5. Da Análise de Dados 

 

No presente trabalho foi efetuada uma pesquisa no site Goiás Transparente3 

para verificação das demonstrações contábeis do Estado de Goiás, sendo objeto de 

avaliação o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial 

referente ao exercício de 2014, último ano publicado. 

Apresentam-se os quadros resumidos das demonstrações contábeis 

utilizadas para o estudo de caso e logo após a indicação das possíveis ações de 

controle exercidas pelos sistemas de controle interno, externo e social. 

 

Quadro 1 - Balanço Orçamentário 

Receita Despesa 

Títulos Previsão 

Atualizada 

Execução Títulos Fixação 

Atualizada 

Execução 

Orçamentária   Orçamentária   

Correntes 20.384.493.564,64 17.241.488.505,14 Recursos Próprios 7.591.113.889,10 4.905.591.177,26 

Capital 3.595.468.454,65   1.944.879.028,43 Recurso Tesouro 20.497.621.321,69 16.616321.866,61 

Intra-

Orçamentária 

     

Correntes 851.631.875,89 1.007.292,570,34    

Capital 7.000.000,00 0,00    

Movimentaçã

o Financeira 

  Movimentação 

Financeira 

  

Cotas 

Recebidas 

20.934.838.578,54 20.934.838.578,54 Cotas Concedidas 20.934.838.578,54 20.934.838.578,54 

Soma 45.773.432.473,72 41.128.498.682,45 Soma 49.023.573.789,33 42.456.751.622,41 

Déficit 3.250.141.315,61 1.328.252.939,96 Superávit 0,00 0,00 

TOTAL 49.023.573.789,33 42.456.751.622,41 TOTAL 49.023.573.789,33 42.456.751.622,41 

Fonte: Balanço Orçamentário 20141 

 

 

                                                 
3 http://www.transparencia.goias.gov.br 
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2.5.1. Análise Orçamentária - Controle Interno 

 

Quanto as demonstrações contábeis acima mencionadas, o Controle Interno 

efetuará a avaliação da ação governamental por intermédio da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial do ente da federação. Com esse procedimento 

de fiscalização, o Sistema de Controle Interno busca examinar a regularidade e avaliar 

a eficiência e eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados nas ações 

de governo e ainda apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos 

administrativos e gerenciais e dos controles internos administrativos dos órgãos. 

Em relação ao Balanço Orçamentário, verificará o resultado orçamentário e a 

realização das ações previstas nos instrumentos de planejamento no tocante a 

arrecadação de receitas e execução de despesas. O caso em exame nos permite 

inferir que houve um déficit orçamentário no exercício em análise, conforme 

documento em anexo, na ordem de R$ 1.328.252.939,96. 

Caberá a unidade de Controle Interno emitir parecer ao Gestor da entidade 

governamental alertando quanto a incidência do déficit orçamentário e que o mesmo 

poderá ser apontado como irregularidade na prestação de contas quando da análise 

por parte dos Tribunais de Contas e ainda sugerir a adoção de medidas para efetivar 

a arrecadação das receitas e a diminuição das despesas para perseguir o equilíbrio 

orçamentário. 

 

2.5.2. Análise Orçamentária - Controle Externo 

 

O Balanço Orçamentário, nos termos do art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, 

demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, 

considerando-se que o registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo 

com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais (art. 

91). 

Ao confrontar a Receita Arrecadada com a Receita Prevista, verifica-se 

insuficiência de arrecadação de R$ 6.566.822.166,92, sendo a arrecadação 13,39% 

menor do que a previsão. Ou seja, para cada R$1,00 de Receita Orçamentária 

Prevista na LOA foram arrecadados R$ 0,90. 

Ao confrontar a Despesa Autorizada com a Despesa Empenhada, verifica-se 

economia de despesas de R$ 6.566.822.166,92 sendo o autorizado 13,39% maior do 
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que o empenhado. Ou seja, para cada R$1,00 de Despesa Autorizada na LOA e em 

Créditos Adicionais foram empenhados R$ 0,86. 

Ao confrontar a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada, verifica-se 

déficit orçamentário de execução no montante de R$ 1.328.252.939,96, sendo a 

despesa 6,58% maior do que a receita.  

O déficit orçamentário poderá ser considerado pelo órgão de controle externo 

como irregularidade das contas, sendo essa uma falha insanável do ponto de vista 

orçamentário, uma vez que o mesmo ocorreu em decorrência do desequilíbrio entre a 

execução da despesa e arrecadação de receita, não tendo sido observado pelo gestor 

o disposto no art. 1º, §1º da Lei Complementar 101/00. 

 

Quadro 2 - Balanço Financeiro 

RECEITA DESPESA 

Orçamentária 20.193.660.103,91 Orçamentária 21.521.913.043,87 

Cotas Recebidas 20.934.838.578,54 Cotas Concedidas 20.934.838.578,54 

Extra-Orçamentária 15.895.513.948,33 Extra-Orçamentária 14.516.571.134,49 

  Inscrição    Pagamento  

    Restos a Pagar 1.476.381.142,40     Restos a Pagar 754.863.999,71 

Saldo do Período 

Anterior 

3.323.234.382,04 Saldo Período 

Seguinte 

3.373.924.255,92 

TOTAL 60.347.247.012,82 TOTAL 60.347.247.012,82 
 

Fonte: Balanço Financeiro 20144  

 

 

2.5.3. Análise Financeira - Controle Interno 

 

No Balanço Financeiro analisará o resultado financeiro e ainda a 

disponibilidade financeira do ente da federação, bem como os ingressos extra-

orçamentários, ou seja, aqueles que não dependem de autorização legislativa. No 

caso em estudo verifica-se os seguintes dados referente a movimentação financeira 

durante o exercício: 

                                                 
4 http://www.transparencia.goias.gov.br 
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A unidade de Controle Interno deverá avaliar o resultado financeiro que é 

apurado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários e extra-

orçamentários e a somatória das despesas orçamentárias e extra-orçamentária 

(57.024.012.630,78 - 56.973.322.756,90 = 50.689.873,88), orientando ao gestor da 

entidade efetivar ações para controle das operações ocorridas no grupo de receitas e 

despesas extra-orçamentários. 

 

 

2.5.4. Análise Financeira - Controle Externo 

 

Segundo o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro 

demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie 

provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

Além disso, nesta demonstração contábil os Restos a Pagar do exercício serão 

computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa 

orçamentária. 

A análise do Balanço Financeiro tem como objetivo preparar os indicadores 

que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. A gestão financeira 

evidenciada na demonstração contábil reproduzida acima conduz às seguintes 

constatações: 

Ao confrontar o valor da inscrição de Restos a Pagar com a Despesa 

Orçamentária verifica-se que 6,86% das despesas empenhadas no exercício 

financeiro não foram pagas. 

Ao confrontar o Saldo para o Exercício Seguinte com o Saldo do Exercício 

Anterior verifica-se o aumento da disponibilidade financeira de R$ 50.689.873,88, 

sendo 1,53% maior do que o Saldo do Exercício Anterior, o que corresponde ao 

resultado financeiro do exercício. Ou seja, para cada R$ 1,00 de saldo disponível que 

se transfere para o exercício seguinte havia R$ 0,98 de saldo disponível no término 

do exercício anterior. 

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio 

financeiro. No entanto, é importante mencionar que uma variação positiva na 

disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da 

gestão financeira, pois pode acontecer, por exemplo, mediante elevação do 
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endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa na disponibilidade do 

período não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode refletir uma 

redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o 

Balanço Patrimonial, considerando esses fatores mencionados e as demais variáveis 

orçamentárias e extraorçamentárias. 

 

Quadro 3 - Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

Ativo Financeiro 3.590.965.185,21 Passivo Financeiro 4.014.431.115,91 

   Disponível 1.287.599.873,65 Dívida flutuante 4.014.431.115,91 

   Aplicação Financeira 2.086.324.382,27   Restos a Pagar 2.354.259.776,60 

   Realizável 217.040.929,29   Outras 

Exigibilidades 

1.660.171.339,31 

Ativo Permanente 20.232.410.868,96 Passivo 

Permanente 

18.468.978.067,68 

    Bens Móveis 2.929.692.705,57  Dívida Consolidada 17.580.245.401,36 

    Bens Imóveis 10.254.921.112,04    Fundada Interna 17.545.102.628,83 

    Bens Natureza 

Industrial 

162.979.422,22    Fundada Externa 35.142.772,53 

    Créditos do Estado 345.583.275,01 Precatórios 888.732.666,32 

    Valores do Estado 6.539.234.354,12   

Ativo Transitório 33.116.315.678,83   

     Bens a Receber 348.678.024,41   

     Valores a Apropriar 86.752.845,42   

     Créditos a Receber 32.680.884.809,00   

Soma Ativo Real 56.939.691.733,00 Soma Passivo Real 22.483.409.183,59 

  Saldo Patrimonial 34.456.282.549,41 

Total Ativo 

Patrimonial 

56.939.691.733,00 Total do Passivo 

Patrimonial 

56.939.691.733,00 

 

Fonte: Balanço Patrimonial 20145 

 

 

                                                 
5 http://www.transparencia.goias.gov.br 
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2.5.5. Análise Patrimonial - Controle Interno 

 

No tocante ao Balanço Patrimonial, este avaliará a situação patrimonial liquida 

do ente da federação, verificando o crescimento ou redução da dívida pública em 

relação aos ativos da entidade.  

A unidade de Controle Interno deverá ressaltar ao gestor da unidade 

governamental que embora o ente da federação possua saldo patrimonial positivo, ao 

confrontar o ativo financeiro x passivo financeiro, verifica-se que o ente da federação 

não possui valores suficientes para o pagamento da dívida em curto prazo, ou seja a 

disponibilidade de caixa é insuficiente para suportar as despesas contraídas. 

 

2.5.6. Análise Patrimonial - Controle Externo 

 

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade num dado 

momento, compreendendo os bens e direitos (ativo circulante e não circulante), as 

obrigações (passivo circulante e não circulante) e as contas de compensação, em que 

serão registrados os bens, valores, obrigações e situações que, mediata ou 

imediatamente, possam afetar o patrimônio da entidade 

Pode-se dizer que o Balanço Patrimonial é estático, pois apresenta a posição 

patrimonial em determinado momento, funcionando como uma “fotografia” do 

patrimônio da entidade para aquele momento. 

Analisando a demonstração contábil acima é possível identificar a 

indisponibilidade financeira da entidade, uma vez que o valor registrado na conta 

disponível e aplicações financeiras é insuficiente para o pagamento das obrigações 

registradas no passivo financeiro/dívida flutuante, o que demonstra o descumprimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00) no tocante ao equilíbrio 

fiscal das contas públicas. 

Constata-se ainda um valor elevado inscrito em dívida ativa, ou seja, créditos 

a receber pelo ente governamental, o que poderá gerar recomendação para a 

efetivação de ações para o recebimento. 

O resultado patrimonial da entidade é positivo em razão dos ativos 

permanentes que somados ao ativo financeiro são suficientes para o pagamento da 

dívida total contraída do ente governamental.   
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2.5.7. Controle Social 
   

Considerando os Balanços acima apresentados, cabe ao cidadão o uso do 

instrumento democrático de participação na gestão pública, o chamado Controle 

Social.  

Por meio deste Controle, o cidadão poderá identificar nas prestações de 

contas divulgadas pelas entidades públicas a boa e regular aplicação do dinheiro 

público, com o auxílio dos Portais de Transparência.   

Para isso é de suma importância que as informações disponibilizadas tenham 

linguagem acessível ao público e demonstre de forma clara a execução das receitas 

e despesas efetuadas pela entidade. 

Isto posto, pode o cidadão comum acompanhar e monitorar as políticas 

públicas estabelecidas nos instrumentos de planejamento e verificar sua 

implementação nas demonstrações contábeis ao final do exercício.  

Identificando qualquer irregularidade poderá encaminhar aos órgãos de 

controle externo (Tribunais de Contas) e Ministério Público os fatos encontrados para 

avaliação por parte dos mesmos. 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral definido para a consecução do presente estudo foi apresentar 

a importância da fiscalização dos atos administrativos, seja de modo corretivo, seja 

preventivo, com vistas à melhor prestação dos serviços públicos pautada na 

imparcialidade e transparência da gestão pública.  

A sindicabilidade da atuação administrativa considerada amplamente, 

incluindo as omissões inadequadas, é consequência da democracia participativa, 

cidadania e principalmente a garantia de legitimidade dos atos administrativos.  

Observou-se que os controles interno, externo e social são um poder-dever 

do Estado, previsto constitucionalmente e legalmente, evitando arbitrariedades e 

abuso de poder no âmbito da gestão pública. Não se pode deixar ao bom alvitre do 

administrador público suas atuações e vontades, sob pena de se institucionalizar a 

discricionariedade administrativa, com ausência da fiscalização e controle. Aliás, 

aquele que é controlado, orientado tende a exercer suas funções com mais cautela e 
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parcimônia aos olhos da lei, elidindo a possibilidade de aplicação do Direito 

Sancionador.  

Destarte, um controle externo da Administração Pública, que atue em parceria 

com o controle interno e com o controle social, é capaz de criar as circunstâncias 

favoráveis ao desenvolvimento do país, pois evita os desvios e falhas na condução da 

máquina administrativa.  

No presente artigo podemos compreender como a atuação do controle 

interno, externo e social na avaliação das Demonstrações Contábeis, Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial referente ao exercício de 

2014 do Estado de Goiás poderá contribuir para verificação da boa e regular aplicação 

dos recursos públicos, bem como tecer informações para a tomada de decisão de 

forma gerencial. 

Por tais razões, é que os órgãos de controle são de suma importância e devem 

ser conduzidos de forma harmônica com a sociedade na busca da bem aplicabilidade 

dos recursos públicos disponíveis em prol da qualidade de vida e crescimento da 

população.  
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