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Vinicius Nascimento Santos – Chefe de Divisão da SAP
E-mail: vinicius.santos@tcm.go.gov.br
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Atribuições da Divisão dentro da SAP:
- Registro de Admissão de Pessoal (prazo determinado e efetivo)
- Registro de Aposentadorias;
- Registro de Pensões;
- Índice de Despesa de Pessoal;
- Trilhas em folha de pagamento;
- Cumprimento de Acórdãos.

Controle da Gestão de Pessoal sob a perspectiva do Controle Interno 
Parte II



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PESSOAL

-Eletrônica
Instrução Normativa (IN) n. 09/15 – Art. 5º
• Editais de concurso público e processo seletivo público
• Editais de processo seletivo simplificado
• Atos de admissão de pessoal
• Atos de Desligamento de Pessoal
• Folha de Pagamento

-Física
Instrução Normativa (IN) n. 10/15 – Art. 7º
• Editais de concurso público, processo seletivo público e processo 
seletivo simplificado
• Aposentadorias e pensões
• Atos de fixação e revisão de subsídios
• Denúncias, Representações, Tomadas de Contas
• Solicitações de público interno e externo



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PESSOAL - ELETRÔNICA

- Envio de informações eletrônicas pela internet
• Envio de arquivos em TXT
• Formato específico, conforme layout do TCMGO
• Dados específicos, conforme layout do TCMGO
• Codificação específica, conforme Tabela de Códigos de 

Pessoal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PESSOAL - ELETRÔNICA

- Arquivos que são enviados
• IDE – IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
• ÓRGÃO – ARQUIVO DOS ÓRGÃOS
• ISI – ARQUIVO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE 

INFORMÁTICA
• UOC – ARQ. DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
• ADP – ARQ. DAS ADMISSÕES DE PESSOAL
• CAD – ARQ. DOS CADASTRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO
• ALT – ARQ. DE ALTERAÇÃO DAS CHAVES DO CAD
• EXO – ARQ. DE DESLIGAMENTO DE SERVIDORES
• AFA – ARQ. DOS AFASTAMENTO E REINGRESSO
• REM – ARQ. DAS REMUNERÃÇÕES DOS SERVIDORES
• DES – ARQ. DOS DESCONTOS DOS SERVIDORES
• IVP – IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO
• EFP – ARQ. DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
• QDR – ARQ. DO QUADRO DE PESSOAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PESSOAL - ELETRÔNICA

- Todos os arquivos enviados, combinados fazem o SICOM de Pessoal



ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:
(...)
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório;



ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

Conceitos Introdutórios

ADMININSTRAÇÃO DIRETA
• Órgão públicos da União, Estados, DF e 

Municípios

ADMININSTRAÇÃO INDIRETA
• Autarquias (Ex. INSS)
• Fundações Públicas (Ex. FUNAI)
• Empresas Públicas (Ex. Saneago)
• Sociedade de Economia Mista (Ex. Petrobrás)



ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

Agentes Públicos

AGENTES 
PÚBLICOS

Agentes 
Políticos

Agentes 
Administrativos

Servidores 
Públicos

- Estatutário         
- Cargo público

Efetivo (concurso público)

Comissão (livre nomeação e exoneração)

Empregados 
Público

- Celetista                  
- Emprego Público

Servidores 
Temporário

- Contrato Prazo 
Determinado      

- Função Pública

Particulares em 
colaboração

Agentes 
Militares



ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

1º Passo
Retira o relatório de admissão por quadrimestre (RA 10/15);

* Um processo para várias pessoas;

2º Passo
Solicitar o edital de concurso público julgado pelo Tribunal;

* O edital já foi analisado pelo TCMGO

3º Passo
Análise meritória e realização de diligências;

4º Passo
Certificado de Auditoria e anotação das informações do registro;

* Sistema de Controle de Registro



ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

Sistema de Controle de Registro



ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO

Critérios de análise meritória
• Se as informações eletrônicas foram enviadas corretamente
• Comparação entre os admitidos e os aprovados no concurso público

- Legalidade do edital
- Ordem classificatória
- Prazo de validade do concurso
- Quantidade de cargos criado por lei

• Acumulação ilícita de cargos
• Idade dos admitidos
• Autorização de contratação na LDO
• Cumprimento dos limites de despesa de pessoal (PE 51,3% e PL 

5,7%)
• Admissão em período eleitoral (3 meses antes das eleições, até a 

posse dos eleitos)

Especificidades da análise dos temporários:
• Autorização legislativa específica
• Existência de excepcional interesse público



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO
(art. 7º, II, parág. único, II da IN 10/15)

Regime Jurídico Funcional x Regime Jurídico Previdenciário

Regime Jurídico 
Funcional

Lei Específica Regido pela CLT

Regime Jurídico 
Previdenciário

Regime Geral de 
Previdência 

Social

Regime Próprio 
de Previdência 

Social



Servidores 
titulares de 

cargo efetivo
Lei específica RPPS

Militares Lei 
específica RPPS

Membros 
de Poder

Lei 
específica RPPS

Empregados 
Públicos CLT RGPS

Agentes 
Políticos

Lei 
específica RGPS

ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO

Regime Jurídico Funcional x Regime Jurídico Previdenciário



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Principais regramentos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (art. 40 e outros)

EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98

EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03

EMENDA CONSTITUCIONAL 47/05

EMENDA CONSTITUCIONAL 70/12

EMENDA CONSTITUCIONAL 88/15

LEI FEDERAL N. 9.717/98 (organização e funcionamento dos RPPS)

LEI FEDERAL N. 10.887/04 (aplicação da EC 41/03)

ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS 02/09



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Tipos de benefícios previdenciários:

1. Quanto ao segurado
a) Aposentadoria (voluntária, invalidez e compulsória)
b) Auxílio-doença
c) Salário-família
d) Salário-maternidade

2. Quanto aos dependentes
a) Pensão por morte;
b) Auxílio-reclusão;

Vedações:
- É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria, exceto as especiais (art. 40, §4º da CF)
- É vedado ao RPPS instituir benefícios diferentes daqueles do RGPS (art. 5º da 
Lei Federal n. 9717/98)
- Vedação de beneficiários diferentes daqueles do rol do regime geral
(art. 23, §1º da Portaria MPS n. 402/08)



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Tipos de Aposentadoria:

1. Voluntária
O servidor escolhe aposentar, após o preenchimento dos requisitos
(ex. por idade, por tempo de serviço, por tempo de contribuição, etc.)
- Inclui-se aqui as aposentadorias especiais (depende de lei complementar)

I – Portadores de deficiência;
II – Exerçam atividades de risco;
III – Atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física;

2. Invalidez
O servidor é obrigado a se aposentar em razão de doença 
incapacitante (se não for possível readaptação)
(ex. proventos integrais, proventos proporcionais)

3. Compulsória
O servidor é obrigado a se aposentar após atingir uma idade 
específica (a partir da pub. Lei Compl. Federal n. 152/15 – 04/12/15 – 75 anos)



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

CRONOLOGIA



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

EDIÇÃO DE UMA EMENDA CONSTITUCIONAL

Direito 
constituído

Direito 
adquirido

Expectativa 
de direito

Regras de 
transição

Futuros 
servidores

Regra 
geral



ANÁLISE DE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PARA FINS DE 
REGISTRO

Súmula Vinculante 3 do STF

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão
inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

*Contraditório entre a Prefeitura (RPPS) e o TCMGO. A princípio, o
interessado não participa.



CASO DE NEGATIVA DE REGISTRO

Lei Orgânica do TCMGO – Lei Estadual n. 15958/07:

Art. 24. Quando o ato de concessão de aposentadoria ou pensão for considerado
ilegal, o órgão de origem fará cessar o pagamento dos proventos ou benefícios no
prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão do Tribunal, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.

§ 1º Caso não seja suspenso o pagamento, ou havendo indício de procedimento
culposo ou doloso na concessão de benefício sem fundamento legal, o Tribunal
determinará a instauração ou a conversão do processo em tomada de contas
especial, para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento das despesas
irregularmente efetuadas.

§ 2º Recusado o registro do ato, por ser considerado ilegal, a autoridade
administrativa responsável poderá emitir novo ato, se for o caso, escoimado das
irregularidades verificadas.



FLUXO DE UM PROCESSO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Requerimento do 
benefício 

previdenciário

Instrução do processo 
com os documentos 

funcionais

Verificação do 
preenchimento dos 

requisitos

Parecer jurídico sobre 
o  mérito do benefício

Submissão do pedido 
ao controle interno

Decreto/Portaria 
concedendo ou 
indeferindo o 

benefício

Instrução do processo 
pela Secretaria de Atos 

de Pessoal

Realização de 
diligências para 

instrução do processo

Parecer conclusivo da 
Secretaria de Atos de 

Pessoal (certificado de 
auditoria)

Parecer do Ministério 
Público de Contas

Julgamento/Registro 
pelo TCMGO

legal = registro / ilegal 
= nega o reg.)

Interposição de 
Recurso (se for o caso)

Parecer conclusivo da 
Secretaria de Recursos

Parecer do Ministério 
Público de Contas 

sobre o recurso

Julgamento do recurso
(procedente ou 
improcedente)



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO
(art. 7º, II, parág. único, II da IN 10/15)

Para entender melhor o tema:

• Requisitos de aposentadoria
- Consta na Constituição Federal e EC’s

• Proventos
- Analisa-se dois aspectos:

1. Base de cálculo: Média / Integral – escolhendo a menor 
das duas
2. Proporcional (Ex. XX/35) / Integral (base de cálculo)

• Forma de reajustamento
- Com paridade
- Sem paridade



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO
(art. 7º, II, parág. único, II da IN 10/15)

Etapas de análise;

1. Análise documental
Verificação se todos os documentos indispensáveis para análise do 
ato concessório de aposentadoria estão no processo;
* Ausência de documento = multa

2. Tempestividade
30 (trinta) dias após o encerramento do mês da concessão da 
aposentadoria (considerar da publicação);
* Intempestividade = multa

3. Verificação do registro de admissão
* Detecção de possível mudança de cargos ilícita



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO

4. Análise dos requisitos de aposentadoria;
Principais tipos de aposentadoria

- Aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição, 
com proventos integrais pela média (art. 40, § 1º, III e ‘a’ da CF)

35 anos de tempo de contribuição, se homem, e 30 se
mulher
60 anos de idade, se homem, e 55 se mulher
10 anos de efetivo exercício no serviço público (podendo
ser federal, estadual, municipal ou distrital)
5 (cinco) anos de exercício no cargo efetivo em que se
deu a aposentadoria
Reajuste: Preservar o valor real



- Aposentadoria voluntária com proventos integrais pela média 
para professor (art. 40, §5º da CF)

30 anos de tempo de contribuição se homem, e 25 se
mulher
55 anos de idade, se homem, e 50 se mulher
10 anos de efetivo exercício no serviço público
5 (cinco) anos de exercício no cargo efetivo em que se
deu a aposentadoria
Tempo de contribuição em efetivo exercício do
magistério (excluído tempo como secretário,
comissionado e outros cargos administrativos)

Reajuste: Preservar o valor real



- Aposentadoria voluntária por idade com proventos 
proporcionais pela média (art. 40, § 1º, III e ‘b’ da CF)

65 anos de idade se homem e 60 se mulher?
10 anos de efetivo exercício no serviço público?
5 anos de exercício no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria
Reajuste: Preservar o valor real

- Aposentadoria por invalidez com proventos integrais pela 
média (40, § 1º, I da CF)

A invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei
O laudo médico com CID
A moléstia especificada no laudo enquadra-se entre aquelas
especificadas em lei como grave, contagiosa ou incurável
No caso de moléstia profissional, a doença indicada guarda
mínima relação com o trabalho do servidor
Reajuste: Preservar o valor real



- Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais 
pela média (40, § 1º, I da CF);

Invalidez decorrente de doenças não especificadas em lei

A doença utilizada como fato gerador da invalidez é
incapacitante
O laudo médico com CID
Reajuste: Preservar o valor real

- Aposentadoria por invalidez com integralidade (EC 70/12)

Ingresso em cargo efetivo no serviço público até 31/12/2003
A invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei
O laudo médico com CID
A moléstia especificada no laudo enquadra-se entre aquelas
especificadas em lei como grave, contagiosa ou incurável
No caso de moléstia profissional, a doença indicada guarda
mínima relação com o trabalho do servidor
Reajuste: Paridade



- Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais 
(EC 70/12)

Ingresso em cargo efetivo no serviço público até 31/12/2003
Trata-se de invalidez decorrente de doenças não especificadas
em lei
O laudo médico com CID
A moléstia especificada no laudo enquadra-se entre aquelas
especificadas em lei como grave, contagiosa ou incurável
No caso de moléstia profissional, a doença indicada guarda
mínima relação com o trabalho do servidor
Reajuste: Paridade



- Aposentadoria voluntária com integralidade (art. 6º da EC 41/03)

- Aposentadoria voluntária com integralidade para professor (art. 
6º da EC 41/03 c/c art. 40, § 5º da CF) – Redução de 5 anos

Ingresso em cargo efetivo no serviço público até 31/12/2003
35 anos de tempo de contribuição se homem e 30 se mulher
60 anos de idade se homem e 55 se mulher
20 anos de efetivo exercício no serviço público
10 (dez) anos de efetivo exercício na carreira
5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
Reajuste: Paridade



Ingresso em cargo efetivo no serviço público até 16/12/1998
35 anos de tempo de contribuição se homem e 30 se mulher
25 anos de efetivo exercício no serviço público
15 anos de carreira
5 anos no cargo em que se der a aposentadoria
Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites de
60 e 55 anos (respectivamente para homens e mulheres), de um
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder 35
anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição, se
mulher
(Fórmula 95/85 = quanto + tempo de contribuição – tempo na
idade)
Reajuste: Paridade

- Aposentadoria voluntária com integralidade (art. 3º da EC 47/05)

- Aposentadoria compulsória (a partir da pub. Lei Compl. Federal 
n. 152/15 – 04/12/15 – 75 anos)



ANÁLISE DAS APOSENTADORIAS PARA FINS DE REGISTRO

5. Análise dos proventos
- Cálculo dos proventos e de cada vantagem que o compõe;
- Verificação das rubricas que compõem os proventos (controle de 

rubricas);
- Verificação dos atos que concederam todas as vantagens dos 

proventos (quinquênios, incentivo funcional, incorporações, etc.);
- Verificação da carga horária;
- Obediência do subteto remuneratório municipal (subsídio do 

prefeito)



ANÁLISE DAS PENSÕES PARA FINS DE REGISTRO
(art. 7º, II, parág. único, III da IN 10/15)

Etapas de análise;

1. Análise documental
Verificação se todos os documentos indispensáveis para análise do 
ato concessório de pensão estão no processo;
* Ausência de documento = multa

2. Tempestividade
30 (trinta) dias após o encerramento do mês da concessão da 
aposentadoria? (considerar da publicação);
* Intempestividade = multa

3. Verificação do registro de admissão ou de aposentadoria
* Detecção de possível mudança de cargos ilícita



ANÁLISE DAS PENSÕES PARA FINS DE REGISTRO

Etapas de análise

4. Análise dos requisitos da pensão
- Se enquadra como dependente segundo a lei municipal;
- Forma de rateio

5. Análise dos proventos
- Cálculo dos proventos: totalidade da remuneração/proventos do 

falecido, até o teto do INSS da época (2018 = R$5.645), acrescido 
de 70% da parcela excedente ao teto

- Análise das rubricas
- Obediência do subteto remuneratório municipal;
- Forma de reajustamento (paridade não transfere da aposentadoria 

para a pensão)

6. Outros pontos de controle
- Verificação de acumulação de proventos



Controle de gastos de pessoal

Constituição Federal – Câmaras Municipais
-70% da sua receita (duodécimo) com folha de
pagamento
- Total da despesa com o Poder Legislativo (incluído folha
de pagamento) não pode ultrapassar porcentagem do
somatório da receita tributária e das transferências,
dependendo da população (art. 29-A, incisos I a VI)

*Apuração anual



Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal“.



Controle de gastos de pessoal

A Secretaria de Atos de Pessoal verifica o cálculo do índice de pessoal
dos municípios, liberando as certidões respectivas aos jurisdicionados

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00

Apuração quadrimestral
Limites:

- 6% para o Legislativo;
-54% para o Executivo.

Limite prudencial – 95%
- 5,7 para o Legislativo
-51,3% para o Executivo



Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Se atingir o limite PRUDENCIAL (95%):
- O percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro;
- Impedimentos durante esse período:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação
legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias.



Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Se atingir o LIMITE (100%):
- Medidas (art. 169 da CF):

I - redução em pelo menos 20% de cargos em comissão e 
funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis;
III - redução da remuneração/jornada – não pode (STF) - LRF;
III – exoneração de servidores estáveis - LRF;

- Impedimentos durante esse período:
a) receber transferências voluntárias;
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal;
d) somado aos impedimentos do limite prudencial.



Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Outras vedações:
- É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao
final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
(art. 21, parág. único).
- É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos 2
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito – Restos a pagar (art. 42)



AUDITORIAS NA GESTÃO DE PESSOAL

Conceito de auditoria
Conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos por entidade de direito
público e privado, mediante a confrontação entre uma situação
encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal.

Características
- Deve ser realizada de forma programada e periódica e não apenas
quando for detectado um problema;
- Deve ser utilizadas técnicas de Auditoria Governamental;
- Os resultados devem ser divulgados ao gestor, aos órgão envolvidos e à
sociedade;

Exemplos de auditoria na gestão de pessoal:
- Programar que no mês de agosto será realizada a verificação, por
amostragem, se nos assentamentos funcionais dos servidores estão
arquivado toda a documentação mínima relativa ao servidor;
- Programar que no mês de novembro será realizada a verificação, por
amostragem, se o registro de frequência dos servidores estão
adequadamente preenchidas;



AUDITORIAS NA GESTÃO DE PESSOAL



Dicas úteis

1. Manutenção de arquivo próprio;
2. Zelar pelos arquivos de pessoal da prefeitura;
3. Confecção de pareceres para se resguardar;
4. Protocolo e recibo de documentos;
5. Realização de atas de reuniões;
6. Manter o diálogo com o gestor;
7. Acompanhar as requisições do TCMGO;
8. Manter-se atualizado com as normas vigentes;
9. Capacitação contínua.



Bibliografia recomendada:

Manual Prático de Controle Interno na Administração Pública 
Municipal - Autor: Milton Mendes Botelho. Editora Juruá.

Organização do Sistema de Controle Interno Municipal - Autor: 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 

Sistema de Controle Interno, Uma perspectiva do modelo de gestão 
pública gerencial – Autor: Rodrigo Pironti Aguirre de Castro. Editora 
Fórum.

Controle Interno e o Foco nos Resultados – Autor: Ronald da Silva 
Balbe. Editora Fórum.



Obrigado a todos!

A SAP está à disposição para ajudar!

VINICIUS NASCIMENTO SANTOS
Auditor de Controle Externo – Chefe de Divisão

(62) 3216-6262


