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Bases conceituais
MÓDULO 1



Conceitos básicos
CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um
Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta
funcional ou sobre a de outro. Trata-se de instrumento
necessário a convivência institucional democrática.

Principal finalidade do controle na Administração Pública é
a de garantir o cumprimento das normas e o atingimento
das metas governamentais, para fins de garantir a criação
e execução eficiente de políticas públicas, assegurando a
primazia dos serviços públicos em direção ao bem comum.



Conceitos básicos
CONTROLE INTERNO

É aquele realizado pela própria organização, por meio de
uma unidade que integra a sua estrutura administrativa,
com a atribuição de vigilância, orientação e correção da
atuação das demais unidades vinculadas.



Legalidade 
Verifica se a conduta do 

gestor guarda 
consonância com as 

normas aplicáveis, de 
qualquer espécie – leis, 
regimentos, resoluções, 

portarias, etc.

Legitimidade
Constata se o ato atende 

ao interesse público à 
impessoalidade e à 

moralidade.

Economicidade
Analisa a relação 

custo/benefício da despesa 
pública, isto é, se o gasto foi 
realizado com minimização 

dos custos e sem 
comprometimento dos 
padrões de qualidade.

NATUREZA DA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE  DO CONTROLE 
INTERNO



NATUREZA DA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE  DO CONTROLE 
INTERNO



ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO

Sistema de Controle Interno é o conjunto de ações desencadeadas
pelas unidades de controle interno que envolve auditoria, controle
interno administrativo, correição etc. O órgão máximo do Sistema de
Controle Interno é, em moderna concepção, a Controladoria.

a função controle na Administração Pública deve estar localizada no
nível máximo de direção da organização, assessorando o gestor
máximo e emitindo recomendações aos demais escalões da
estrutura governamental.



ESTRUTURA SUGERIDA NO AMBITO 
MUNICIPAL

Fonte: Apostila Controles na Administração do TCU



ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

DO SCI

Controles da Gestão 

Gestão de Recursos Humanos 

Gestão Orçamentária 

Gestão Financeira 

Gestão do Suprimento de 
Bens e Serviços

Gestão Patrimonial 

Gestão Operacional 



Ferramentas
MÓDULO 2



Ferramentas de Apoio para a 
Efetivação do Controle 

 Planilhas Excel – controle de saldo orçamentários, grupo de despesa, acompanhamento de programas e etc.

 Sistema de Execução Orçamentária e Financeira – acesso com perfil “consulta” a todos os módulos do sistema

para validação das operações realizadas.

 Portal da Transparência do Município: consulta aos dados publicados pelo ente da federação no tocante as

exigências contidas na lei.

 Portal dos Jurisdicionados: permite consultar os dados enviados pelos jurisdicionados, bem como a geração de

demonstrativo da despesa de pessoal, saúde e educação;

 Portal do Cidadão (TCMGO): permite consultar os dados referentes a receita, despesa e folha de pagamento

enviados pelos jurisdicionados ao TCMGO.

 SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro: permite consultar as

informações contábeis, financeiras e de estatísticas fiscais dos Municípios, Estados, Distrito Federal e da União.



Planilhas Excel



Planilhas Excel



Sistema de Execução 
Orçamentária e Financeira



Sistema de Execução 
Orçamentária e Financeira



Sistema de Execução 
Orçamentária e Financeira



Sistema de Execução 
Orçamentária e Financeira



Portal da Transparência do 
Município



Portal da Transparência do 
Município



Portal da Transparência do 
Município



Portal dos Jurisdicionados

Portal dos Jurisdicionados: permite consultar os dados

enviados pelos jurisdicionados, bem como a geração de

demonstrativo da despesa de pessoal, saúde e educação.









Portal do Cidadão (TCMGO)

Portal do Cidadão (TCMGO): permite consultar os dados

referentes a receita, despesa e folha de pagamento enviados

pelos jurisdicionados ao TCMGO.





Portal do Cidadão (TCMGO)
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Portal do Cidadão (TCMGO)



SICONFI 



SICONFI 



SICONFI 













Obrigado!

Petrônio Pires de Paula
Superintendente de Gestão Técnica

petronio@tcm.go.gov.br
(62) 3216-6289


