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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.



HISTÓRICO DO CONTROLE 
INTERNO

1964 A Lei Federal
nº. 4.320/64, que
contém normas gerais
de Direito Financeiro,
criou as expressões
Controle Interno e
Controle Externo e
dispôs sobre controle
interno no âmbito da
Administração em seus
arts. 75 a 81.

1967 O Decreto- Lei
nº. 200/67 prevê a
atuação do controle das
atividades da
Administração Federal
em todos os níveis e em
todos os órgãos, para
fiscalizar a utilização de
recursos e a execução
de programas.



1988 A Constituição Federal de 1988
criou a expressão Sistema de Controle
Interno, o qual deve ser mantido, de forma
integrada, por cada Poder da Federação.
Dentre as funções atribuídas aos
responsáveis pelo Controle Interno está a
de apoiar o Controle Externo no exercício
de sua missão institucional, dando ciência
ao Tribunal de Contas de qualquer
irregularidade ou ilegalidade observada na
gestão dos recursos públicos, sob pena de
responsabilidade solidária (art. 70 e art.
74, IV, § 1º, CF/88).
A Constituição Federal prevê, ainda, que
será realizada, pelos sistemas de controle
interno, a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial
dos poderes/órgãos e de todas as
entidades da administração direta e
indireta, quanto aos aspectos de
legalidade, legitimidade e economicidade
(arts. 70, CF/88).
Para os municípios, a Carta Maior previu,
ainda, de forma específica, que a
fiscalização será exercida pelo Poder
Legislativo municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo municipal, na
forma da lei (art.31, CF/88).

1993 A Lei Federal
nº 8666/93 que institui
normas para licitações e
contratos da Administração
Pública, dispõe sobre o
papel do controle interno
no controle das despesas
decorrentes dos contratos
e demais instrumentos
regidos pela referida lei,
incluindo a obrigação de
informar o Ministério
Público de crimes definidos
na lei, caso os agentes de
controle interno tomem
conhecimento.



2000 A Lei de
Responsabilidade
Fiscal – LRF, Lei
Complementar nº.
101/2000 estabeleceu
a obrigatoriedade da
participação do
responsável pelo
controle interno nos
relatórios de gestão
fiscal (art. 54,
parágrafo único e art.
59).

2008 A Norma
Brasileira de Contabilidade -
NBC T 16.8 estabeleceu que o
controle interno é o conjunto
de recursos, métodos e
processos adotados pela
entidade governamental
visando assegurar, entre
outros, a execução dos planos e
políticas da administração, a
proteção aos ativos, a
legalidade e regularidade das
transações, a confiabilidade do
sistema de informações,
garantir a integridade, a
exatidão dos registros
contábeis e a aderência aos
princípios contábeis, prevenir
práticas ineficientes e
antieconômicas e possibilitar a
eficácia da gestão e garantir a
qualidade da informação.



2010 As Diretrizes
para Controle Interno
no Setor Público são
lançadas pelo
Conselho Nacional dos
órgãos de Controle
Interno dos Estados
Brasileiros e do
Distrito Federal –
CONACI, constituindo
marco referencial para
a atuação do Controle
Interno nos âmbitos
municipais e
estaduais;

2014 A Resolução
nº 05/2014 da
Associação dos
Membros dos
Tribunais de Contas
do Brasil – ATRICON,
apresenta diretrizes
de controle interno
voltado para os
Jurisdicionados dos
Tribunais de Contas.



LEGISLAÇÃO 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.



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -
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.



PRINCÍPIOS GERAIS DO CONTROLE 
INTERNO

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;



PRINCÍPIOS GERAIS DO CONTROLE 
INTERNO

Aderência à diretrizes e normas: análise dos atos e fatos da gestão em
observância ao fiel cumprimento das normas, leis e diretrizes
organizacionais;

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

Instruções devidamente formalizadas: os procedimentos e instruções
devem ser disciplinados e formalizados por meio de instrumentos
eficazes, claros e objetivos;

Controle sobre as transações: acompanhamento prévio,
concomitante e subsequente dos atos e fatos.



PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
CONTROLE INTERNO

Legalidade: todos os atos da administração pública devem estar
sujeitos aos mandamentos da lei e deles não se pode desviar, sob
pena de praticar ato inválido.

Impessoalidade: visa à neutralidade do agente político em relação aos
seus atos, ou seja, que haja ausência de marcas pessoais e
particulares do agente que esteja no exercício da atividade
administrativa, pois os méritos não são do administrador. Tem como
objetivo, ainda, que as atividades administrativas estejam voltadas
para o interesse público.

Moralidade: exige que, além da legalidade, o agente público aja com
ética e honestidade.



PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
CONTROLE INTERNO

Publicidade: significa que o Poder Público deve agir com
transparência, para que o cidadão tenha acesso a todas as
informações.

Eficiência: todas as ações administrativas precisam ser
executadas de forma econômica, com agilidade, utilizando
os recursos disponíveis de forma proveitosa, e que as ações
sejam executadas com qualidade.



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



FINALIDADE DO CONTROLE INTERNO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 
Art. 74. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;

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



FINALIDADE DO CONTROLE INTERNO
Lei de Responsabilidade Fiscal 
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 LDO;

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

III – medidas adotadas para o retorno das despesas 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 limite;

V – destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

VI – cumprimento dos limites dos gastos totais do Legislativo.



Funcionamento do 
Controle Interno



ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO



ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO

•Um controle  é 
criado para tornar 
o processo seguro, 
e não, lento.

1

•A confiança não é 
um controle.

2

•Um bom controle 
não garante êxito, 
mas um mau 
controle leva ao 
fracasso.

3

•É preciso 
balancear gestão 
e controle.

4

•O controle interno 
é 
responsabilidade 
de todos.

5

•Se o controle não 
estiver 
documentado ele 
não existe.

6
FONTE: Curso “Marco Integral de Control Interno COSO 2013 - Quinta Clase” – Dr. Miguel Aguilar Serrano – Abr.2015.
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/curso-marco-integral-de-control-interno-coso-2013-quinta-clase-dr-miguel-aguilar-serrano-abr2015 (Acessado em 24/01/2017).



ESTRUTURA SUGERIDA NO AMBITO 
MUNICIPAL

Fonte: Apostila Controles na Administração do TCU



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.



O Sistema de Controle Interno deverá ter
independência funcional para o desempenho de suas
atribuições de controle em todos os órgãos e entidades
da administração pública municipal.

Será criado por meio de lei municipal de iniciativa do
Poder Executivo e, para desempenho de suas atribuições
constitucionais e legais, poderá emitir instruções
normativas de observância obrigatória no Município,
com a finalidade de estabelecer a padronização e
esclarecer dúvidas sobre procedimentos atinentes a
sua função.

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO



Fonte: Guia Prático de Controle Interno – AMPCON, página 16



Fonte: Guia Prático de Controle Interno – AMPCON, página 17



A gestão das atividades do Sistema de Controle Interno
deverá ser exercida pela Controladoria-Geral, como
órgão central, representada pelo CONTROLADOR.

As atividades inerentes ao órgão central e as suas
eventuais seccionais, exceto a de liderança/gestão, serão
exercidas por servidores municipais, ocupantes de
cargos públicos efetivos e a coordenação do Órgão
Central do controle interno poderá ser exercido por
cargo efetivo e estável, diante da denominada função
gratificada ou por cargos comissionados originários.

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL –
ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



A Lei nº 10.180/2001: prevê que o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da
ação governamental e da gestão dos administradores
públicos federais, por intermédio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício
de sua missão institucional.
As áreas de atuação do Sistema de Controle Interno,
conforme estipula a Secretaria Federal de Controle
Interno/Controladoria- Geral da União, são as seguintes:

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO



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 



ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO

elenca as recomendações e 
determinações exaradas à administração 

e verifica se as mesmas estão sendo 
atendidas pelos responsáveis 

Controles da Gestão 





verifica o correto controle de 
frequência, pagamento, contratação 

por tempo determinado, 
recolhimento do INSS etc

Gestão de Recursos Humanos 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO





verifica a correta classificação das receitas 
e despesas correntes e de capital. Verifica, 
também, a execução de despesas e se as 
mesmas se coadunam com a classificação 
dos respectivos “elementos de despesa” 

Gestão Orçamentária 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO









verifica o montante de caixa, realiza a 
conciliação bancária, gerencia o 

pagamento a fornecedores, efetua a 
retenção e o recolhimento de tributos e 

contribuições previdenciárias 

Gestão Financeira 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO





verifica o correto procedimento licitatório, as 
causas de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, a aquisição de bens em conformidade 
com o que foi contratado e a regularidade de 

convênios e contratos de repasse 

Gestão do Suprimento de Bens e 
Serviços

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO





confirma a existência de bens, o 
levantamento do inventário físico de bens 

móveis e imóveis, induz ao registro 
patrimonial de todos os bens da 

Administração Pública, realiza a apuração 
de sumiços e extravio de bens 

Gestão Patrimonial 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO





verifica os resultados operacionais, os 
índices de desempenho e o cumprimento 
das metas assumidas pela administração 

Gestão Operacional 

ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO





Controles específicos a serem 
observados pelo Sistema de 

Controle Interno















Fluxo de Autorização de Licitação

Instruir o processo com os 
documentos relacionados na

(Inst. Nor. nº. xxxxxx)

O processo 
atende aos 
dispositivos 

da Lei 8.666 ?

Ao Planejamento para conferir os 
itens do PPA, LDO e a dotação 

orçamentária. Após, à CPL p/ fazer 
a reserva da dotação.

À Procuradoria p/ análise da 
legalidade e modalidade

Entrada – Unidade
de Origem

Não

À Controladoria p/ análise do 
cumprimento do PPA, LDO e LOA 

(plano de execução), da motivação, 
dos custos e da razoabilidade

Sim

O processo 
atende as 
Normas de 
Controle ?

Saída – Comissão 
de Licitação

Ao Prefeito Municipal 
p/ autorização

Sim

Não

Para sua abertura no 
aspecto jurídico-legal. 



Processo de Licitação

Obrigatórios p/ Autorização

Contra- Capa  Processo

Termo de Homologação

Análise da Controladoria

Análise da Procuradoria

Edital de Classificação

Docs. da Licitação

Autorização do Prefeito

Análise da Controladoria

Análise da Procuradoria

Minuta do Edital

Despacho Planejamento

Despacho CPL

Anexos do Pedido

Pedido de Licitação

Folha de Rosto

Capa do Processo

Especiais do Grupo (*)

Especiais do Grupo (**)

Obrigatórios p/ Homologação



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



Obrigado!

Petrônio Pires de Paula
Superintendente de Gestão Técnica do TCMGO

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


