
CURSO DE FORMAÇÃO EM 
CONTROLE INTERNO

Sejam bem-vindos!!!

Escola de contas do tcmgo
Março/2018
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PROGRAMAÇÃO DO CURSO
Módulo Nome CH Turma 3 Turma 4 

1
Fundamentos do Controle Interno (Zanzoni) 08 01/03 15/03

2
Estrutura e Funcionamento do Controle Interno Municipal 
(Petrônio)

08 02/03 16/03

3
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Célio) 16 05 e 06/04 19 e 20/04

4
Controle da Gestão Financeira e Orçamentária (Luís Eduardo 
e Carlos) 

16 03 e 04/05 17 e 18/05

5
Controle de Contratações (Vinícius e Éricka) 16 14 e 15/06 28 e 29/06

6
Controle da Execução de Contratos (Vinícius e Éricka) 16 04 e 05/07 12 e 13/07

7
Controle da Gestão Patrimonial (Éricka e Rubens) 16 02 e 03/08 16 e 17/08

8
Controle de Recursos Humanos (Vinícius N. e Andrea) 16 13 e 14/09 27 e 28/09

9
Análise de Demonstrativos Contábeis – MDF e MCASP (Luís 
Eduardo e Célio)

16 04 e 05/10 18 e 19/10

10
Estrutura e funcionamento do Controle Interno no TCM 
(Lara)

8 08/11 22/11

11 Elaboração de Relatórios (Zanzoni) 8 09/11 23/11
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Módulo I – Parte “A”

FUNDAMENTOS DE CONTROLE 
INTERNO 

PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Instrutor:
Rodrigo ZANZONI

Março/2017 3



OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os servidores públicos municipais que
atuam no Sistema de Controle Interno dos
Poderes Executivo e Legislativo sobre as boas
práticas que visem sua efetividade.
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OBJETIVO DO CURSO

Observações Relevantes:

1. Cenário atual dos municípios;

2. As barreiras e dificuldades pontuais para a
excelência do Controle Interno;

3. A distância do conteúdo abordado no curso
(situação ideal) da atual situação do seu
município.
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OBJETIVO DO CURSO

O FOCO DEVE ESTAR:

1. No aprendizado, sem críticas que criem obstáculos às
informações;

2. Na certeza que a construção de um novo cenário de
Controle Interno depende de muito trabalho,
empenho e se fará a médio e longo prazos...
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O PLANO DO CURSO

ESTE CURSO ESTÁ ESTRUTURADO EM 3 PILARES
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS:

1º) Fundamentação legal, doutrinária e conceitual do Sistema
de Controle Interno e suas responsabilidades;
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O PLANO DO CURSO

2º) Modelos de normas, procedimentos e rotinas do Controle
Interno; e

3º) Inconsistências e impropriedades reais constatadas nas
análises de auditorias e inspeções realizadas pelo TCM-GO nos
últimos anos.
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Para 
Reflexão 
Inicial...
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Para Reflexão Inicial...

No fundo, controle é isso: “Quando tudo vai bem,
ninguém lembra... Quando algo vai mal, dizem que não
existe... Quando é para gastar, não acham que seja
necessário... Quando é nos outros, todos concordam...
Quando é sobre você, não precisa existir... Porém,
quando se vê que realmente não existe, todos
concordam que deveria existir”

Domingos Poubel de Castro (SFC/mf) 10



Charles de Secondat (Barão de Montesquieu) registrou na obra 
“O Espírito das Leis” (1748), que:

“ todo o homem que tem em mãos o poder é sempre levado a 
abusar dele, e assim irá seguindo, até que encontre algum limite”
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PARA REFLEXÃO INICIAL...



Controle Interno Municipal

1ª PARTE
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VISÃO GLOBAL 
APLICADA AO CONTROLE

13Mapa de Controle de Vôo



Ausência de Visão Global
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• Obtenção de Recursos
• Gestão dos Recursos e do Patrimônio
• Aplicação dos Recursos 

• Planejamento (prever, organizar)
• Execução (comandar, coordenar, 

descentralizar e delegar)
• Controle (fiscalizar, corrigir, evitar erros)

VISÃO GLOBAL 
APLICADA AO CONTROLE
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É bom lembrar que...

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

ESTADO DEMOCRÁTICO
• O poder emana do povo, 

que governa através de 
representantes escolhidos 
em um sistema pluralista, 
no qual as maiorias e 
minorias se fazem 
representadas e ouvidas

ESTADO DE DIREITO
• As relações são 

estabelecidas e reguladas 
por lei, único instrumento 
legítimo que pode obrigar 
as pessoas a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa. É 
bússola orientadora da 
atividade administrativa
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1ª PARTE
Fundamentação legal e conceitual do
Sistema de Controle Interno (formas,
tipos, métodos) e a interface dos Sistemas
de Controle.

ALINHANDO OS ENTENDIMENTOS BÁSICOS...
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A história do CONTROLE no Brasil:

• Período colonial (1680): Criação das Juntas das Fazendas das
Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro,
jurisdicionadas a Portugal.

• Em 1808, na administração de D. João VI, foi instalado o
Erário Régio e criado o Conselho da Fazenda, que tinha como
atribuição acompanhar a execução da despesa pública.

A Evolução do Estado e a Necessidade do 
Estabelecimento de Controles da Administração 
Pública
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• Com a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o Erário Régio foi
transformado no Tesouro pela Constituição monárquica de 1824, prevendo-
se, então, os primeiros orçamentos e balanços gerais.

• Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui
Barbosa, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas da União, norteado
pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia.

A Evolução do Estado e a Necessidade do 
Estabelecimento de Controles da Administração 
Pública
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• A Lei 4320/64 traz o Controle Orçamentário (no âmbito Interno
e Externo) em seu arts. 75 a 82.

• O “CONTRÔLE” (incluindo ações de Controle Interno) aparece
expressamente no Decreto-Lei 200/67 – Reforma Administrativa
do Estado;

• E o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, no artigo 74 da
Constituição Federal de 1988 (vejamos...)

A Evolução do Estado e a Necessidade do 
Estabelecimento de Controles da Administração 
Pública
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ART. 74 – CF/88 & ART. 29 
CE/GO

Art. 29 - 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 e a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Estado;

• 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
estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
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ART. 74 – CF/88 & ART. 29 CE/GO

Art. 29 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:

• 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.
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ART. 29 CE/GO

• § 1º - 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.

• § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o
Tribunal de Contas do Estado.
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E  ainda... 
Legislação inerente às Ações de 

Controle da Administração Pública

• LRF (Lei Complementar 101/2000)
• Lei da Transparência (LC 131/2009)
• Lei de Acesso à Informação (LC 12.527/2011)
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ALINHANDO CONCEITOS...

Conceito de CONTROLE (Ext. e Int.) na Administração Pública:

“É a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria
administração, por outros Poderes ou qualquer cidadão, da
efetiva correção na conduta gerencial de um Poder, órgão ou
autoridade,...
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ALINHANDO CONCEITOS...

... no escopo de garantir atuação conforme aos
modelos desejados anteriormente planejados,
gerando uma aferição sistemática. Trata-se, na
verdade, de poder-dever, já que, uma vez
determinado em lei, não poderá ser renunciado ou
postergado, sob pena de responsabilização por
omissão do agente infrator.

Evandro Martins Guerra
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ALINHANDO CONCEITOS...

Finalidade do Controle na Adm. Pública: 

“É assegurar que a Administração atue em consonância com
os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento
jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade
pública, publicidade, motivação, impessoalidade”

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
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Resumindo as 
Considerações Iniciais de Controle 

na Adm. Pública...

Histórico (qual o de seu município?)

X
Obrigação Constitucional (Você as Conhecia?)

X
Conceito Geral (Compreendeu o conceito?)
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Iniciando a imersão no universo 
do Controle Interno Municipal...
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APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

VOCÊ CONHECE O SCI DO SEU MUNICÍPIO?
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CONTROLAR       PRESTAR CONTAS

• Dois lados da mesma moeda. Os controles interno e
externo são obrigações para os Poderes (arts. 34, inciso
VII, “d”, e 35, inciso II; arts. 70 e 74; da Constituição Federal).

CONTROLE
EXTERNO

CONTROLE
INTERNO
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A relação 
Controle Interno

&
Controle Externo
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CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE CONTROLE

• Inexiste hierarquização institucional entre os Órgãos
de Controle Interno e Externo;

• O Controle Interno relaciona-se no sentido de
cooperação com o Controle Externo (braço do
controle externo da Administração Pública);
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CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO DOS 
SISTEMAS DE CONTROLE

• Controle Interno é responsável pela verificação em
sentido amplo da gestão administrativa. Tem o
condão de auxiliar o Controle Externo no
desempenho de seu mister – atribuição imposta no
texto constitucional);

• Destaca-se o papel fundamental do Controle Interno
se antever ao Controle Externo na atividade de
Controle.
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CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO DOS 
SISTEMAS DE CONTROLE

Controle Interno é fundamental para conformação da conduta
do agente e à confirmação da legalidade do ato administrativo
do agente, dada suas características de atuação local, pontual,
com possibilidade de ciência concomitante do ato,
diferenciado-o do Controle Externo.
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• TOMA COMO BASE A 
FIDEDIGNIDADE DO 
CONTROLE INTERNO. 

• QUANTO MELHOR FOR 
O CONTROLE INTERNO 
MENOR SERÁ A 
ATUAÇÃO DO 
CONTROLE EXTERNO. 0
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• A atividade financeira estatal está voltada a financiar
a realização do bem comum, concretizado através de
ações que possuem um “custo” (despesa), suportável
pelos recursos arrecadados (receita). Por isso exige
mecanismos e instrumentos de controle bem
estruturados, a fim de alcançar todas as fases de seu
ciclo, desde o planejamento até a execução final.

• Logo, a criação de um sistema de controle envolvendo
o próprio órgão ou Poder (controle interno) e um
agente externo (controle externo) visa a garantir que
os comportamentos dos administradores alcancem os
resultados desejados.

OS CONTROLES SE ENCONTRAM NA ATIVIDADE 
FINANCEIRA ESTATAL
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CONTROLE e 
PLANEJAMENTO

Diagnosticar Analisar
Diretrizes
Estratégia

Elaborar 
Plano 

Executar 
Controlar Aperfeiçoar
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CONTROLE e GESTÃO

a) auxilia a gestão na tomada de decisões, tornando-as mais seguras e eficientes;

b) analisa a execução dos planos (falhas, riscos, metas, prioridades);

c) enseja a correção de rumos.
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CONTROLE e EXECUÇÃO

• Execução orçamentária: utilização dos créditos
constantes no orçamento (autorização para realizar
as despesas).

• Execução financeira: utilização dos recursos
financeiros voltados ao atendimento das ações
aprovadas na lei orçamentária para cada unidade
orçamentária (disponibilidade de caixa = dinheiro).
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MECANISMOS DE CONTROLE

• controle de legalidade ou de conformidade: verifica a
conformidade do ato administrativo ou dos
demonstrativos contábeis com a legislação de regência;

• controle de mérito: afere o atingimento dos objetivos,
com base em parâmetros de conveniência e
oportunidade do ato praticado ou cumprimento de
metas legalmente instituídas;

• controle de gestão ou desempenho: verifica o
desempenho da administração em termos de
produtividade e gestão (controle dos resultados). 41



MECANISMOS DE CONTROLE

• controle de ofício, exercido por iniciativa do próprio
agente, sendo prerrogativa da Administração de
reparar seus erros.

• controle por provocação, realizado para atender a
solicitações, pedidos, denúncias, representações.
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MOMENTOS DE CONTROLE

• Quanto mais preventivo for, menor o custo e 
mais efetivo o alcance dos objetivos do 
controle.

Prévio ou Preventivo

• Acompanha a realização do ato, evitando 
falhas, desvios ou fraudes.

Concomitante ou Sucessivo

• Visa corrigir eventuais defeitos originados no 
ato administrativo ou declarar sua nulidade 
para que não surta efeitos danosos. Caso já 
ocorridos, deverá agir na responsabilização do 
agente em suas diversas formas. 

Subsequente ou Corretivo
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TIPOS DE CONTROLE

• controle interno: intraorgânico, faz parte da estrutura
administrativa de cada Poder ou órgão;

• controle externo, exercido pelo Poder Legislativo (controle
político) e pelo Tribunal de Contas (controle técnico);

• controle judicial (de legalidade e de mérito também):
Poder Judiciário, após provocação dos legitimados (MP,
polícia, Defensoria, sociedade organizada);

• controle social, aquele exercido diretamente pelo cidadão,
individualmente, em forma de grupos organizados, mídia e
mecanismos da sociedade em rede.
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CONTROLE INTERNO
AUTOCONHECIMENTO – AUTOTUTELA – AUTOPROTEÇÃO
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Controle Interno:
Eixos de Atuação

1. avaliação da execução de programas de governo
(cumprimento das metas previstas no PPA, execução
dos programas), para orientar a tomada de decisão;

2. avaliação da gestão (melhoria e aperfeiçoamento) -
comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira
e patrimonial e da aplicação de recursos públicos;
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Controle Interno:
Eixos de Atuação

3. gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance
dos objetivos fixados;

4. orientação e capacitação (efeito pedagógico);

3. ação investigativa, corretiva e social (combate à
corrupção, aumento da transparência).
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Controle Interno: funções

• acompanhar a execução dos atos e fatos administrativos e apontar, em
caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem promovidas;

• garantir a padronização dos procedimentos de controle, a “memória” do
órgão e o alinhamento das unidades internas da instituição;

• prevenir a ocorrência de irregularidades, fraudes, desvios e desperdícios
(controle das causas, riscos, resultados históricos, estatísticas);
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• resguardar a observância dos princípios e normas aplicáveis;
• acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de

planejamento;
• garantir a confiabilidade e tempestividade dos dados contábeis;
• buscar o equilíbrio nas contas públicas;
• examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da

gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, administrativa e
operacionais;

• prestar contas à sociedade, investigar e responsabilizar os agentes faltosos;
• auxiliar o controle externo.

Controle interno: funções
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ESTRUTURA DO CONTROLE 
INTERNO

• Sistema de controle interno = unidades
descentralizadas de controle (que devem agir de
forma harmoniosa, multidisciplinar e integrada) +
órgão central (supervisão técnica e orientação
normativa).

• Sistema de controle interno é um conjunto de órgãos
e funções da Administração, bem como de unidades,
atividades, competências, relações, práticas e
procedimentos coordenados por uma unidade central.
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Controle Interno: regime aplicável

• Constituição Federal; 
• Lei n. 4.320/1964; 
• Lei n. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 
• Normas de Auditoria Governamental – NAGs; 
• Resolução CFC n. 1.135/2008 – Controle Interno;
• Committe Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO I). Controle Interno – Estrutura Integrada; 
• Committe Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO II). Gerenciamento de riscos corporativos: estrutura integrada; 
• INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions. 

Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público; 
• Diretrizes para o Controle Interno no Setor Público - CONACI – Conselho 

Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do 
Distrito Federal. 
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Controle Interno: regime internacional

• INTOSAI:
• ISSAI GOV 9100 – Guia para as normas de controle interno;
• ISSAI GOV 9110 – Diretrizes referentes aos informes sobre a

eficácia dos controles internos;
• ISSAI GOV 9120 – Controle interno: fornecendo uma base para a

prestação de contas do governo;
• ISSAI GOV 9130 – Informação adicional sobre a administração de

riscos da entidade;
• ISSAI GOV 9140 – Independência da auditoria interna no setor

público;
• ISSAI GOV 9150 – Coordenação e cooperação entre os Tribunais de

Contas e os auditores internos do setor público.
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Controle interno: regime internacional

INTOSAI:

• ISSAI GOV 9100 – Guia para as normas de controle interno;
• ISSAI GOV 9110 – Diretrizes referentes aos informes sobre a

eficácia dos controles internos;
• ISSAI GOV 9120 – Controle interno: fornecendo uma base para a

prestação de contas do governo;
• ISSAI GOV 9130 – Informação adicional sobre a administração de

riscos da entidade;
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Controle Interno: regime internacional

INTOSAI:

• ISSAI GOV 9140 – Independência da auditoria interna no setor
público;

• ISSAI GOV 9150 – Coordenação e cooperação entre os Tribunais de
Contas e os auditores internos do setor público.

• COSO I e II.

• American Institute of Certified Public Accoutants - AICPA
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Controle Interno: princípios

• Segregação de funções: separação das atividades de aprovação, execução e
controle;

• Independência técnico-funcional: corpo técnico próprio (autonomia técnica);

• Relação custo/benefício: o custo de um controle não deve exceder os benefícios
gerados;

• Qualificação adequada: cuidadosa seleção e treinamento dos atores, rodízio de
funções, programa de férias obrigatórias e regulares e obrigatoriedade de
exigência de seguro fidelidade ou carta de fiança;
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Controle interno: princípios

• Aderência a diretrizes e normas: análise de legalidade substancial e não apenas a
estrita aplicação da lei;

• Definição de Responsabilidades e Autoridade: as obrigações e a responsabilidade
dos atores devem ser fixadas e limitadas de forma precisa;

• Acesso a documentos e ativos limitado ao pessoal autorizado;

• Estabelecimento de Comprovações e Provas Independentes: comprovações
rotineiras;

• Métodos de Processamento de Dados: eficácia do controle independentemente dos
métodos de processamento de dados.
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Ênfase: PRINCÍPIOS INERENTES ÀS
ATIVIDADES DE CONTROLE

Princípios
da Atividade 

de CONTROLE

Princípios
da Atividade 

de CONTROLE

Princ. das  Relações Intersetoriais 
(Segregação de Funções)

Princ. da Independência Técnico-
funcional

Princ. da Relação Custo-Benefício

Princ. da Qualificação Adequada

Princ. da Aderência a Diretrizes e 
Normas
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PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINC. DAS  RELAÇÕES INTERSETORIAIS 
(SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES)

As atividades de execução e controle devem ser 
desvinculadas do ponto de vista funcional.

“Nenhum servidor ou ação administrativa deve controlar 
todos os passos-chave de uma mesma transação ou fato” 
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PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

Pressupõe que o controlador, seja ele interno ou externo,
não dependa do auxílio de outros órgãos para a realização
do mister de controle.

PRINC. DA INDEPENDÊNCIA TÉCNICO-FUNCIONAL
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PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

O custo do controle (estrutura, procedimento) não pode 
afrontar a razoabilidade do custo do benefício que gera. 

PRINC. DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO
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PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

Órgãos de controle devem estar preparados com equipe 
técnica capacitada/qualificada para ações inerentes às 

atividades de controle.

PRINC. DA QUALIFICAÇÃO ADEQUADA
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PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

PRINCÍPIOS
DA ATIVIDADE DE CONTROLE

Os atos da Administração jamais podem desvincular-se 
das normas, sob pena de nulidade do negócio jurídico que 

vier a ser celebrado sem essas observâncias.
RESSALTA-SE: O suporte de orientações emanadas dos 

Tribunais de Contas (Normativas ou Pareceres de 
Consulta), e do Assessoramento Jurídico. 

PRINC. DA ADERÊNCIA A DIRETRIZES E NORMAS
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Princípios associados aos componentes (COSO)

• Ambiente de controle: a organização demonstra ter comprometimento
com a integridade e os valores éticos; bem como demonstra
comprometimento para atrair, desenvolver e reter talentos
competentes, em linha com seus objetivos; faz com que as pessoas
assumam responsabilidade por suas funções;

• Avaliação de riscos: a organização específica os objetivos com clareza
suficiente, a fim de permitir a identificação e a avaliação dos riscos
associados aos objetivos, analisando os riscos como uma base para
determinar a forma como devem ser gerenciados os objetivos;
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Princípios associados aos componentes (COSO)

• Atividades de controle: a organização seleciona e desenvolve atividades
de controle que contribuem para a redução, a níveis aceitáveis, dos
riscos à realização dos objetivos;

64



Princípios associados aos componentes 
(COSO)

• Informação e comunicação: a organização obtém ou gera e utiliza
informações significativas e de qualidade para apoiar o
funcionamento do controle interno, transmitindo internamente as
informações; ainda, comunica-se com os públicos externos sobre
assuntos que afetam o controle interno.;

• Monitoramento: a organização seleciona, desenvolve e realiza
avaliações contínuas e/ou independentes para se certificar da
presença e do funcionamento dos componentes do controle interno,
comunicando deficiências em tempo hábil aos responsáveis por
tomar ações corretivas.
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TCU - Decisão nº 507/2001 – Plenário 
Min. Marcos Vinicios Vilaça

• Independência funcional e eficiência no desempenho
das competências do art. 74, da CF: estudar o
reposicionamento hierárquico do órgão de controle
interno (Secretaria Federal de Controle Interno - SFC)
junto ao órgão máximo do Poder Executivo, retirando-
o do Ministério da Fazenda.

• Essa recomendação ensejou a criação da CGU.
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TCU – Acórdão 1074/2009 - Plenário 
Min. Weder de Oliveira - TC 025.818/2008-4 

• Necessidade de planejamento anual das atividades, com
programa de monitoramento da qualidade da auditoria interna.

• Regulamentar a segregação de funções: a participação de
auditores em atividades típicas de gestores deve representar
situação de excepcionalidade. O desvio de foco na atuação
fragiliza o sistema de controle interno. As funções de auditoria,
ouvidoria e correição devem estar segregadas entre secretarias
e unidades diferenciadas.

• Definição da política de desenvolvimento de pessoal deve ser
consentânea com as diretrizes de planejamento.

• As melhores práticas internacionais indicam que a unidade de
controle deve estar vinculada ao dirigente máximo do órgão
(maior grau de independência em relação às demais unidades
internas e maior efetividade dos trabalhos). 67



TCU – Acórdão 1074/2009 - Plenário 
Min. Weder de Oliveira - TC 025.818/2008-4 

• Normatizar a atividade da auditoria interna quanto à autoridade do
órgão/unidade de controle interno na organização, devendo ter autorização
para acesso irrestrito a registros, pessoal, informações e propriedades físicas
relevantes para executar suas auditorias; obrigatoriedade de os
departamentos da organização apresentarem as informações solicitadas pelo
órgão/unidade de controle interno, de forma tempestiva e completa;
possibilidade de obter apoio necessário dos servidores das unidades
submetidas a auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, de
dentro e de fora da organização, quando considerado necessário.

• Normatizar a natureza de eventuais trabalhos de consultoria interna que o
órgão/unidade de controle interno preste à organização, em caráter
excepcional.

• Tratar da participação dos auditores internos em atividades que possam
caracterizar co-gestão e por isso prejudiquem a independência dos trabalhos
de auditoria.

• Estabelecer regras de objetividade e confidencialidade exigidas dos auditores
internos no desempenho de suas funções.
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OBJETIVOS MACRO
DO CONTROLE INTERNO

CONTROLE
INTERNO

Assegurar a legitimidade dos passivos

Salvaguardar os ativos contra desvios, 
perdas ou desperdícios

Promover a eficiência operacional

Encorajar adesão às políticas internas
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CONTROLE
INTERNO

Atribuição e responsabilização de servidores pela guarda e 
uso dos bens patrimoniais, análise e cobrança de ações 
sobre a arrecadação municipal evitando a RENÚNCIA DE 

RECEITA OU EVASÃO FISCAL. Adoção ao Sistema de Custos 
para fins de controle (nova Contabilidade)

1- Salvaguardar os ativos contra desvios, perdas ou desperdícios
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CONTROLE
INTERNO

2 - Assegurar a legitimidade dos passivos

A não observâncias gera demonstrativos contábeis irreais, 
comprometendo a visão gerencial do órgão.

Exemplos: Dívida parcelada junto ao INSS e FGTS; Restos a 
Pagar (Dívidas de Curto Prazo) e Fornecedores (Longo 

Prazo)...
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CONTROLE
INTERNO

Acompanhar a execução dos serviços públicos e avaliar seus 
resultados, propondo ações corretivas vidando aumento da 

efetividade da máquina pública.

3 - Promover a eficiência operacional
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CONTROLE
INTERNO

Fundamentar, tecnicamente, proposituras de melhoria ao 
Chefe de Poder, com ÊNFASE NA LEGALIDADE, contribuindo 

para a melhoria da máquina estatal.

4 - Encorajar adesão às políticas internas
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Controle Interno Municipal

Alguns dados importantes ao 
Controle interno

Fonte: ATRICON
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Supressão dos Controles pelos Dirigentes
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Controle  Interno  Estatal

A ORIGEM DAS FRAUDES
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PERCENTUAL DE ÊXITO NO COMBATE ÀS FRAUDES

51%

26%

9%

5%

3%

2%

2%

2%

Controle Interno por
Setor

Auditoria Interna

Informação de
Terceiros

Denúncia Anônima
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Investigação Especial

Informação de
funcionários

Auditoria Externa
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Controle Interno Municipal

2ª PARTE
77



CONSTRUINDO UM CONTROLE INTERNO 
SUSTENTÁVEL E EFETIVO (passo a passo)
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Modelos de Normas, procedimentos e rotinas
do Controle Interno nas áreas de Planejamento,
Pessoal, Financeira, Contábil, Orçamentária,
Licitações e Contratos, e Gestão Operacional;

2ª PARTE
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1º Passo (Conceito de SISTEMA)

Criação de Sistema de Controle Interno
na estrutura organizacional do município
mediante Lei Específica, que define
competências, atribuições, metodologia,
estrutura funcional e cargos.

Qual a realidade de seu município???

Procedimentos Preliminares
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2º Passo 
Criação de instruções normativas (SISTEMA
DE NORMAS) expedidas pela Chefe do Poder,
após ampla discussão em fase de elaboração,
com o objetivo de sistematizar, modernizar,
racionalizar e controlar os atos da
Administração Direta e Indireta no Município.

VEJAMOS EXEMPLOS À SUA DISPOSIÇÃO...

Procedimentos Preliminares
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3º Passo

Organização do Sistema de Controle Interno:

1) Independência Funcional (VIDE SLIDE 68);

2) Estrutura Funcional Adequada: (recursos humanos,
tecnológicos, espaço físico adequado – dimensão e segurança)

Procedimentos Preliminares
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3) Estruturação das Fontes de Consulta (Material de Trabalho
Permanente):

Normas e Legislação: CF, CE, Lei Orgânica do Município,
Regimento Interno da Câmara, Lei 4320/64, CTN, IN’s do TCM,
Lei 8.666/93 e 10520/02, Lei da Estrutura Organizacional do
Município...

Procedimentos Preliminares
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... Códigos Municipais (Postura, Obras, Tributário,
Plano Diretor), Resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade, LC 101 (LRF), LC 131/09 (LT), LC
12.527/11 (LAI), Portarias da STN, Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária Anual do
Município.

Procedimentos Preliminares
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4º Passo

Criar e dar ampla publicidade às INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO
CONTROLE INTERNO aos Secretários Municipais e Chefes de
Áreas, esclarecendo dúvidas com o Sistema de Controle
Interno, informando todos os servidores sob as
responsabilidades de suas ações.

Procedimentos Preliminares
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4º Passo

OBS: Sugerimos as Instruções Normativas para a implantação
de procedimentos e rotinas por ser o ato administrativo mais
adequado, pois visam desempenhar suas funções executivas,
devendo se transformar em instrumento de verificação do
Controle Interno (ANÁLISE DA CONFORMIDADE).

Procedimentos Preliminares
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5º Passo

Conheça as técnicas de Controle e tenha atenção à
composição dos Papéis de Trabalho (é a base de
qualquer trabalho de Controle):

Organização, arquivamento, conteúdo fidedigno,
suficiente e exato da ação realizada ou da informação
requerida.

Procedimentos Preliminares
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 
CONTROLE INTERNO 

MUNICIPAL 

 Subsistemas do 
Controle Interno
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Para cada subsistema deverá haver um
conjunto de Procedimentos e Rotinas
detalhados, definidos em Instruções
Normativas próprias.

AÇÕES DE CONTROLE
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Dado o volume de 
informação e detalhamento 

de cada subsistema, 
apresentaremos uma 

proposta de estrutura de 
Instruções Normativas. 
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Sistema de 
Controle Interno 
Municipal e seus 
Subsistemas

Recursos 
Humanos

Compras e 
Licitações

ContabilidadeTesouraria

Patrimônio

PARTE I
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RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO
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Recursos Humanos – Instruções Normativas

Manutenção e cadastro de pessoal e controle sobre
vantagens, promoções, adicionais, afastamentos
legais, sanções A importância do Dossiê Funcional

Nomeação, exoneração e destituição de
comissionados.

Geração da 
Folha de 

Pagamento.

Realização 
de horas 
extras.
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Recursos Humanos – Instruções Normativas

Treinamento e capacitação de pessoal.

Avaliação de desempenho e promoção.

Serviços de estagiários e bolsistas.

Contratação de pessoal em 
caráter temporário.
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Recursos Humanos – Instruções Normativas

Concurso Público, Estágio Probatório,
Convocação e posse.

Vacância por exoneração a pedido,
demissão, aposentadoria, e
falecimento.

Geração e encaminhamento 
dos demonstrativos legais 

sobre pessoal.
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO

PATRIMÔNIO
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Patrimônio – Instruções Normativas

Registro e Controle de bens imóveis

Registro e Controle de bens imóveis

Inventários Periódicos

Alienação, doação, inservibilidade, absolescência, 
extravio e furto de bens

Desapropriação de Imóveis

Cessão de uso de bens
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

DO CONTROLE INTERNO

Compras e 
Licitações
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Compras e Licitações – Instruções 
Normativas

Cadastramento de Fornecedores

Compras, Licitações e Contratações de obras e serviços.

Gerenciamento de Contratos de fornecimento de bens.

Controle de estoques
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

DO CONTROLE INTERNO

TESOURARIA
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TESOURARIA – Instruções Normativas

Controle diário da receita e das disponibilidades 
financeiras vinculadas e não-vinculadas.

Programação financeira de curto prazo e pagadoria.

Adiantamentos financeiros.
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

DO CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

102



Contabilidade – Instruções Normativas

Emissão, liquidação, anulação e cancelamento de 
notas de empenho e inscrição em restos a pagar.

Procedimentos Contábeis em situações específicas 
da execução orçamentária e extra-orçamentária

Registro e Controle contábil do patrimônio 
imobilizado.

Registro e Controle contábil da Dívida Ativa e das 
responsabilizações por valores.

Registro e controle das dívidas fundada e flutuante.

Geração, divulgação e acompanhamento dos 
demonstrativos da LRF  (RREO e RGF)
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Contabilidade – Instruções Normativas

Elaboração do Demonstrativo e controle de gastos nas áreas de 
educação e saúde.

Encaminhamento de informações contábeis ao Controle Externo e 
demais órgãos de fiscalização ou financiamento. 

Elaboração e encaminhamento das prestações de contas de 
recursos recebidos.

Prestações de contas mensais e anuais ao TCM
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Tributação

Obras de 
Engenharia

Saúde, 
EducaçãoTransportes

Planejamento
Sistema de 

Controle Interno 
Municipal e seus 

Subsistemas

PARTE II
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO

TRIBUTAÇÃO
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Tributação – Instruções 
Normativas

Manutenção do cadastro imobiliário e lançamento 
do IPTU

Manutenção do cadastro econômico (empresas, 
profissionais,autônomos e sociedades de serviços)

Arrecadação e baixa do IPTU e demais tributos, 
inscritos ou não, em Dívida Ativa

Inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa Tributária

Lançamento e arrecadação dos Impostos Municipais (ISS, 
ITBI), Cont. Melhoria, Taxas 

Concessão e controle sobre renúncias de receita ou 
restituição de receitas 107



PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO

PLANEJAMENTO
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Planejamento – Instruções Normativas

Elaboração e manutenção 
do PPA e da LDO

Elaboração e controle do 
Orçamento Anual e 

procedimentos para a abertura 
de créditos adicionais

Realização de Audiências 
Públicas

Acompanhamento sobre a 
obtenção dos resultados 

previstos no PPA, e sobre o 
cumprimento de metas fiscais 

da LDO

Elaboração e acompanhamento 
da programação financeira e do 

cronograma de execução 
mensal de desembolso

Projeção do impacto 
orçamentário e financeiro de 

novas despesas (atr. 16 e 17 LRF)
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO

TRANSPORTES
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Transporte – Instruções Normativas

Gerenciamento e Controle do uso da frota e dos equipamentos.

Manutenções corretivas e preventivas.

Locação de veículos e equipamentos.
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 
DO CONTROLE INTERNO

SAÚDE e 
EDUCAÇÃO
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Educação – Instruções Normativas

Planejamento e 
gerenciamento do ensino 

fundamental
Transporte Escolar

Planejamento e 
gerenciamento do ensino 

infantil
Alimentação Escolar

Atividades administrativas e de 
apoio ao ensino
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Saúde – Instruções Normativas

Serviços Ambulatoriais e 
odontológicos.

Controle e distribuição de 
medicamentos e de material 

médico-clínico

Procedimentos nas unidades 
de saúde.

Acondicionamento e destinação 
de resíduos (lixo hospitalar)
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Saúde – Instruções Normativas

Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica

Controles Administrativos 
da Saúde

Transporte de Pacientes
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

DO CONTROLE INTERNO

OBRAS DE 
ENGENHARIA
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Obras de Engenharia – Instruções Normativas

Licenciamento Contratação

Execução Fiscalização

Medições e Recebimento
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SCI

Serviços 
Jurídicos

Assistência 
Social

Meio-
Ambiente

Convênios

Comunicação 
Social

Custos

Sistema de 
Controle Interno 
Municipal e seus 

Subsistemas

PARTE III
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OBRAS DE REFERÊNCIA 

Incluindo exemplos de Instruções Normativas
de rotinas e procedimentos de Controle Interno
Municipal, descritas na íntegra.
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Para 
Reflexão 
FINAL...
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Para Reflexão Final...

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se
da honra, a ter vergonha de ser honesto”.
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Para Reflexão Final...

DESABAFO de RUI 
BARBOSA

Fundador do TCU que 
buscou a eterna luta para 
coibir práticas negativas 
na gestão dos recursos 
públicos, pelo que via, 
ouvia e sentia à época 

(1890). 125



Para Reflexão Final...

Algo diferente do sentimento 
da sociedade de  hoje?

Contribuamos para a mudança deste cenário...

Obrigado e sucesso a todos!
Rodrigo Zanzoni
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