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RESUMO 

Este artigo teve como objetivo verificar a uniformidade nas ações (ou práticas) dos controles 

internos nos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) com o proposto pela 

resolução 01/2009 do TCE - PE. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa com a 

aplicação presencial de questionários estruturados com os controladores municipais. A 

tabulação dos dados foi realizada por intermédio do Excel, sendo os resultados interpretados 

a partir da estatística descritiva. Os resultados indicam que as ações, de controle interno, mais 

instituídas são consequência de leis de hierarquia maior, CF de 1988 e LC 101/2000. Isso 

pode explicar o fato das ações inovadoras trazidas pela resolução 01/2009 do TCE 

apresentarem um baixo índice de institucionalização. Dessa forma, não haveria como dizer 

que a realização dessas práticas tenha sido decorrência da resolução, quando pode ser 

resultado da cristalização de prescrições feitas por leis mais antigas que já haviam 

disciplinado a matéria. Constatou-se que muitos dos funcionários que estão atuando nas 

controladorias municipais são contratados (comissionados), o que talvez comprometa a 

independência e inviabilize a continuidade dos trabalhos do controle interno quando do 

término da gestão municipal. Como conclusão principal a pesquisa aponta que boas partes 

das ações de controle interno ainda estão esparsas e disformes com a resolução, havendo 

poucas práticas em conformidade com o que institui a norma. 

 
Palavras-chave: controle interno; uniformidade; ações ou práticas; prefeituras 
 

1 INTRODUÇÃO 

Na perspectiva de promover um maior controle das contas municipais, o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco tornou obrigatória a implantação e manutenção de 

Sistemas de Controle Interno – SCI, pelos poderes municipais, estabelecendo estruturas 

mínimas a serem adotadas por intermédio da Resolução 01/2009 a qual dispõe sobre a 
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criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos 

Poderes Municipais.  

Entre os dispositivos a resolução dispõe sobre: as definições, garantias e estrutura do 

Sistema de Controle Interno Municipal; designa a competência do Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, estabelecendo os padrões 

mínimos de estruturação; determina as responsabilidades, obrigações e sanções para os 

Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado de Pernambuco que ainda não 

tenham instituído o seu respectivo SCI e criado na sua estrutura administrativa um Órgão 

Central. 

A partir da possibilidade de penalização percebe-se a necessidade dos municípios 

instituírem o seu SCI. Tal processo para ser eficaz necessita estar devidamente 

institucionalizado, estando todos os participantes conscientes e ativamente engajados 

através de hábitos e regras que visem proteger a organização contra todos os riscos que 

possam comprometer os seus objetivos. 

Segundo o entendimento de Cruz e Glock (2003), a institucionalização do controle 

interno, na forma de sistema, consiste em transformar um conjunto de atividades exercidas de 

forma esparsa e empírica em procedimentos claramente definidos, com atribuição de 

responsabilidades e competências. 

Estabeleceu-se por intermédio da Resolução 01/2009 do TCE - PE um padrão mínimo 

de estruturação dos controles internos a ser cumprida pelas controladorias municipais 

compreendendo as seguintes áreas: estrutura administrativa; planejamento e orçamento; 

aquisição de bens e serviços; comunicação e eventos; tributação; finanças; contabilidade; 

gestão de pessoal; patrimônio; tecnologia da informação; obras e serviços de engenharia; 

educação; saúde pública; Regime Próprio de Previdência Social.  

Da possibilidade de existência de municípios que possuam SCI interno com visíveis 

deficiências, ou até mesmo não estejam institucionalizados, o presente trabalho ganha 

relevância e justificativa.  O objetivo é verificar a uniformidade nas ações (ou práticas) dos 

controles internos nos municípios da RMR com o proposto pela resolução supracitada. 

Diante do exposto, a presente pesquisa é norteada pelo seguinte problema: as ações 

ou práticas dos controles internos dos municípios da RMR estão de acordo com o proposto 

pela resolução nº 01/09 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco?  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Controle na Administração Pública 

 

De acordo com Castro (2011), a palavra controle tem origem no latim e designava a 

relação dos contribuintes com o cobrador de impostos. O termo pode significar 

dominação/hierarquia, direção/comando, limitação/proibição, vigilância, verificação, 

registro, e, historicamente sempre esteve ligado à finanças. Em francês, contrôler, significa 

examinar, inspecionar, sua origem vem de contre-rôle que é o registro efetuado em confronto 

com o documento original, com a finalidade da verificação da fidedignidade dos dados.  

Os autores Figueiredo e Caggiano (2004) evidenciam que o controle pode ser 

compreendido como a revisão das ações exercidas em relação ao que foi planejado, 

entendendo que esta revisão pode interferir nas ações futuras a serem tomadas sobre o 

mesmo aspecto, isto é, estabelece-se como um feedback; estes autores ainda retratam que:  

 
[...] um feedback de informações possibilita ao gestor determinar o progresso que 

foi feito em busca da realização dos objetivos de longo prazo especificados no 

planejamento Também permite ao gestor rever estes objetivos de longo prazo à luz 
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de novas circunstâncias que presumivelmente poderão tê-los tomado irrealísticos. 

(FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2004, p.46) 

 

Por sua vez, Welsch (1996) define controle como “a ação necessária para verificar se 

os objetivos, planos, políticas e padrões estão sendo obedecidos”. É através do controle  

que se pode acompanhar e verificar o nível de eficiência do orçamento. Esse autor 

evidencia que o controle acaba por exigir medidas corretivas, devido às informações que são 

obtidas após a execução do que foi planejado evidenciarem os pontos falhos da 

administração ao executar o plano anteriormente estabelecido, esta ação é executada com o 

objetivo de garantir o atendimento dos objetivos. 

Desta forma, o controle destaca as diferenças significativas entre o real e o 

planejado, e a partir dessa comparação dos resultados é feito os ajustes necessários para que 

o obtido esteja o mais próximo possível do orçado. Estes apontamentos permitem, de acordo 

com Sobanski (1994, p16), identificar as áreas na empresa que possuem dificuldades em suas 

operações, evidenciando, por sua vez, a capacidade de gestão de seus responsáveis. Estes, no 

caso, ao terem conhecimento que os níveis hierárquicos superiores exercem o controle 

estimulam-se para atenderem as metas exercidas pela alta gestão da empresa, observando-se 

um maior atendimento nas metas quando estes gestores são reconhecidos por seu mérito.  

De acordo com este raciocínio Welsch (1973) apud Lunkes (2003) retrata que a função 

do controle, em seu sentido amplo, envolve processos de avaliação de desempenho, 

comparação do desempenho real com os planos, análise dos desvios, tomada de ação 

corretiva, e acompanhamento para avaliar a eficiência da ação corretiva. Essas ações 

corretivas correspondem às medidas adotadas para eliminar os desvios ocorridos no plano ou 

até mesmo reforçar algum outro ponto positivo.  

Nas entidades públicas também se faz necessário realizar o controle da gestão, visto 

que esta administra os recursos advindos da sociedade. Relativo aos municípios, Silva (2009) 

traz que o sistema de controle interno municipal exerce adequadamente o seu papel previsto 

na Constituição Federa, fazendo-se necessário que seja criado por intermédio de lei 

municipal e seja estruturado ao longo de seu funcionamento. Este autor, ainda evidencia que 

muitas vezes essa não é uma tarefa fácil para as prefeituras pequenas localizadas em regiões 

distantes e de acesso difícil, o que torna o papel da academia e de outros órgãos relevante na 

orientação da criação e estruturação de tais sistemas, contribuindo para o fortalecimento 

dessa atividade no âmbito municipal. 

O Controle como um dos princípios fundamentais da administração pública foi 

reforçado pelo Decreto-lei nº 200/67 em artigo 6º, V. O Decreto-lei dito anteriormente 

também estabeleceu que o controle das atividades da Administração Federal deveria ser 

exercido em todos os níveis e em todos os órgãos. Em 1994 a medida provisória nº 480 

organizou e disciplinou o Sistema de Controle Interno, no entanto foi em 2001 com a Lei nº 

10.180 que houve a consolidação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal. 

 

2.2 Controle Interno: Aspectos Conceituais e Sua Aplicação Nos Municípios 

 
A Lei n.º 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

institucionalizou o controle interno a partir do seu art. 76. A lei 4.320/64 é responsável pela 

introdução dos termos controle interno e controle externo, onde o Poder Executivo é o 

responsável pelo controle interno e o Poder Legislativo pelo controle externo, de forma que 

anualmente o Poder Executivo preste contas ao Poder Legislativo.  
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Para Castro (2008) o controle interno representa a segurança do administrador, sendo 

sua responsabilidade a organização, cabendo a ele gerir o patrimônio e os recursos da 

instituição, sem desvios ou desperdícios; e, manter as condições que demonstrem a prática da 

boa administração. Para o autor a preocupação do controle interno está ligada a 

responsabilidade do administrador e ao risco para o patrimônio da entidade.  

Silva (2002) afirma que controles internos são compostos pelo plano de organização e 

todos os métodos e medidas pelas quais uma organização controla suas atividades. Nessa 

mesma ideia, segundo Maia (2005) et al. o controle interno vai envolver todos os processos e 

rotinas, de natureza contábil e administrativa, com o intuito de organizar a empresa de tal 

maneira que seus colaboradores compreendam, respeitem e façam cumprir as políticas 

traçadas pela administração; os ativos tenham sua integridade protegida; e por fim, que as 

operações da empresa sejam adequadamente registradas na contabilidade e fidedignamente 

retratadas pelas demonstrações financeiras. 

O controle interno tem como finalidade segundo Sousa e Colares (2012) planejar, 

acompanhar a execução, e avaliar os atos e fatos da administração pública, devendo ser 

entendido como a ação tomada pelas diversas formas da função gerencial, com objetivo de 

certificar que os objetivos e metas traçados por ela possam ser alcançados. 

 A Constituição Federal por sua vez, fala do Sistema de Controle Interno nos poderes 

Legislativo e Judiciário e determinou que, juntamente com o do Poder Executivo, esses 

sistemas fossem conservados de forma integrada. Art. 74. (CF/1988) " Os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno.”  

A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a prefeitura organize controles internos 

como: o controle das fontes vinculadas, controle das despesas de pessoal, controle de 

convênios, e outros; de forma que, se o controle interno já era preciso como suporte à gestão, 

com a LRF tornou-se essencial para evitar riscos e fraudes. A lei visa assegurar a 

transparência dos atos administrativos permitindo à sociedade acesso às informações acerca 

da gestão dos recursos públicos. (CASTRO, 2008) 

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), 

através da NBCT 16.8 aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.135/08, considera o controle 

interno como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar 

efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos 

da entidade do setor público. 

A Lei 8.666/93, mais conhecida como Lei das Licitações, também faz referência ao 

Sistema de Controle Interno no seu art. 113. 

 
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 

regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da 

legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis 

pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos 

da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.  

§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao 

Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 

irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.  

 

De acordo com o art. 31 da CF de 1988, nos municípios a fiscalização será exercida 

pelo poder legislativo mediante controle externo, e pelos Sistemas de Controle Interno (SCI) 

de cada poder executivo municipal, ou seja, o município será fiscalizado pelo controle 

externo e pelos SCI, na forma da lei, logo deverá ser implementado por legislação 

municipal. A Constituição Federal de 1988 prevê que o controle não se restringe apenas aos 
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aspectos financeiros e orçamentários, compreende, também, a fiscalização contábil, 

patrimonial e operacional. 

Conforme Mileski (2003), nos municípios é mantido o controle interno com a 

finalidade de cumprimento do que fora determinado no art. 74 da CF de 1988, que trata das 

finalidades do controle interno de forma integrada entre os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Esse controle, por sua vez, deve ser organizado de forma una e disposto em 

sistemas: pessoal, auditoria, contabilidade e etc., de modo que atuem de maneira coordenada 

orientada por uma central de controle interno cuja atuação cubra os dois poderes municipais, 

o executivo e o legislativo. 

Em 2009, a resolução 0001/09 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

dispôs sobre a criação, a implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de 

Controle Interno nos Poderes Municipais, para isso considerou o Sistema de Controle Interno 

(SCI) como o conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenados entre 

si, que buscam realizar a avaliação da gestão pública e dos programas de governo, bem como 

comprovar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais; de forma que a 

coordenação dos SCI dos Poderes Municipais fosse atribuída à unidade organizacional 

específica - o Órgão Central do Sistema de Controle Interno - que, criada por lei municipal 

possua estrutura condizente com o porte e a complexidade do município, podendo ser 

diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito ou do Presidente da Câmara, não sendo 

recomendada a sua subordinação hierárquica a qualquer outro órgão/unidade da estrutura 

administrativa do Município. (Resolução 0001/2009 TCE/PE) 

Segundo Silva (2009), o sistema de controle interno dos municípios exerce 

adequadamente o seu papel previsto na Constituição, fazendo-se necessário que seja 

criado por intermédio de lei municipal e seja estruturado ao longo de seu funcionamento. 

Evidencia que muitas vezes essa não é uma tarefa fácil para as prefeituras pequenas 

localizadas em regiões distantes e de acesso difícil, o que torna o papel da academia e de 

outros órgãos relevante na orientação da criação e estruturação de tais sistemas, contribuindo 

para o fortalecimento dessa atividade no âmbito municipal. 

 

2.3 Teoria Institucional  

 

Por vezes é observado que o comportamento das organizações no ambiente é dado de 

forma semelhante, assim a Teoria Institucional explica tal fenômeno, para isso se faz 

necessário, primeiramente, entender a definição de instituição, conforme explica Scapens 

(1994), instituição se trata de um modo de pensar ou agir dominante enraizado nos 

hábitos de um grupo ou costumes de um povo, este autor ainda afirma que considerável 

parcela das ações realizadas pelos indivíduos não resulta de cálculos materiais, mas de 

práticas frequentes aceitas como corretas. 

Por sua vez, Hodgson (2000) afirma que o institucionalismo se refere às instituições, 

hábitos, regras e sua evolução. Por isso, procura compreender por que as organizações 

seguem algumas formas semelhantes de comportamento (homogeneidade), ao invés de 

diferenciação. 

Conforme Burns e Scapens (2000), a teoria institucional pode ser divida em três 

enfoques: o da Nova Economia Institucional (NIE), o da Nova Sociologia Institucional 

(NIS) e o da Velha Economia Institucional (OIE). O primeiro enfoque identifica as temáticas 

e objetos de estudo dessa teoria com a questão dos custos de transação, a racionalidade 
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limitada e o oportunismo. As características isomórficas configuram o objeto da NIS, 

enquanto a OIE concentra-se nas relações entre os indivíduos no interior das organizações. 

Conforme entendimento de Moll (2006), a Nova Sociologia Institucional (NIS) que 

surgiu em oposição à perspectiva racional, parte do pressuposto de que as estruturas e 

procedimentos desenvolvidos pelas organizações, incluindo as práticas de contabilidade, são 

em grande parte influenciadas por fatores externos e no por critérios racionais de 

minimização de custos. Neste contexto, as organizações que operam em condições 

ambientais semelhantes, são sujeitas a exigências comparáveis com o que é considerado 

comportamento adequado, incluindo a escolha e a forma como se adaptam as estruturas e os 

procedimentos internos. 

Para este projeto interessa o estudo da abordagem da Nova Sociologia 

Institucional que tem por contribuição a identificação do isomorfismo organizacional, 

fenômeno pelo qual as organizações se estruturam a partir das exigências do ambiente. 

Segundo Dimaggio e Powell (1983), são três as formas de aplicação do isomorfismo: 

coercitivo, mimético e normativo. Na primeira forma a instituição não tem muita escolha, 

pois é forçada junto com todos que a compõem a adoção de práticas que se busca 

institucionalizar. Na segunda, o isomorfismo mimético não corresponde à adoção de práticas 

de modo coercitivo, mas uma compilação de modelos sucedidos; já a terceira forma de 

isomorfismo acontece através da oficialização de normas, que devem ser institucionalizadas 

para que as práticas preconizadas pelas mesmas também as sejam. 

Para Williams et al. 2009, a pressão coercitiva é resultado do poder de persuasão de 

outros membros do ambiente para que os demais se juntem a eles. Destacam que a pressão 

pode ser exercida na forma de regras e leis.  

Relativo a estas regras e leis Meyer e Rowan (1983, p.2) evidenciam que as mesmas 

podem ser entendidas pela sociedade como naturais, ou baseadas na opinião pública e por 

esta consolidada, ou, ainda, advirem da lei e por isso devem ser cumpridas. Desta forma, 

estes autores explicam que a “Institucionalização envolve o processo pelo qual processos 

sociais e obrigações passam a ter um status de regra no pensamento e na ação social” 

(MEYER e ROWAN, 1983, p.2). 

Já Williams et al. 2009 entendem que as pressões miméticas surgem da necessidade 

de parecer com outras organizações que já foram legitimadas pelo ambiente, copiando-as 

em suas práticas, estruturas e resultados. Em relação à pressão normativa evidenciam 

que a mesma tem origem nas expectativas culturais pelas quais são formados os padrões do 

ambiente operacional que orientam a tomada de decisão nas organizações. 

Sobre o mimetismo Perrow (1985, p.152) comenta que as organizações 

institucionalizadas são julgadas por suas formas, não por produção; aliás, pouco 

monitoram sua produção, mas protegem, com veemência, suas estruturas, sua principal fonte 

de legitimidade. 

 Boff et. al (2008), destaca que os elementos da institucionalização são: indivíduo, a 

organização e o ambiente. O indivíduo se comporta como ator social, formulando ações 

estratégicas baseadas em significados atribuídos às regras de funcionamento das 

organizações. A organização é reconhecida como arena social ou componente do sistema de 

relações de um campo específico, formado por atividades padronizadas e articuladas, que 

expressam normas e regras sociais. Já o ambiente, independentemente de sua localização 

geográfica no campo externo, representa  o  setor  social  composto  por  organizações  que  

fabricam  e  oferecem produtos e serviços similares. 

 

3. METODOLOGIA 
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3.1 População e Amostra 

 

A coleta de dados desta pesquisa foi orientada para ser realizada com os municípios da 

Região Metropolitana do Recife (RMR), dos 14 municípios que compõem a RMR, a amostra 

da pesquisa foi composta por 13 municípios, sejam eles: Abreu e Lima; Cabo de Santo 

Agostinho; Camaragibe; Igarassu; Ilha de Itamaracá; Ipojuca; Itapissuma; Jaboatão dos 

Guararapes; Moreno; Olinda; Paulista; Recife; São Lourenço da Mata. O município de 

Araçoiaba não fez parte da amostra pela falta de condições de acessibilidade dos 

pesquisadores de irem coletar os dados.  

A pesquisa foi realizada com as controladorias municipais dos referidos municípios, 

portanto foram aplicados questionários com os controladores municipais.  

 

3.2 Coleta e Tratamento de Dados 

 

Conforme exposto em sub tópico anterior, o questionário foi o instrumento de coleta 

de dados utilizado, este continha três partes, a primeira possuíam questões sobre o controle 

interno relativo aos aspectos exigidos pela Resolução nº 01/2009 do TCE – PE para executar 

o controle interno nas prefeituras. A segunda parte do questionário continha questões que 

tinham por objetivo verificar quais as ações de controle interno foram implementadas pelas 

prefeituras. A terceira parte do questionário buscou identificar em quais setores do município 

o controle interno foi instituído.  

As questões foram apresentadas no formato de checklist e para respondê-las os 

pesquisados assinalavam uma das seguintes opções: SIM, EM PARTE, NÃO, NÃO SEI 

INFORMAR. Tal formato foi aplicado para as duas primeiras seções no instrumento de 

coleta de dados, já para responder a terceira seção do questionário, o respondente bastava 

assinalar as áreas que tinham controle interno instituído pela prefeitura.  

De forma resumida apresenta-se as principais ações de controle interno, conforme 

preconiza o proposto pela Resolução nº 01/2009 do TCE – PE e que estavam representadas 

no questionário pelas questões da pesquisa: planejamento e orçamento; aquisição de bens e 

serviços; comunicação e eventos; tributação; finanças; contabilidade; gestão de pessoal; 

patrimônio; tecnologia da informação; educação; saúde pública e regime próprio de 

previdência social. 

A aplicação dos questionários ocorreu de forma presencial com os junto aos 

controladores municipais.  

Para a tabulação dos dados utilizou-se o software Excel, que foi utilizado para realizar 

a correlação entre algumas variáveis. Os resultados foram interpretados a partir da estatística 

descritiva e apresentados em gráficos e tabelas.  

Procedeu-se a correlação estatística das variáveis com a finalidade de verificar a 

existência de contradições entre variáveis que conceitualmente estão interligadas. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 

 

Buscou-se verificar junto aos controladores municipais informações sobre o controle 

o controle interno com a finalidade de confrontar com as ações e práticas de controle 

interno exercidas pelos municípios com as preconizadas na Resolução do 01/2009 do TCE-

PE, estas informações são apresentadas na Tabela 1.   



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

8 

 

Assim, conforme os dados apresentados na Tabela 1 constatou-se que embora 100% 

da amostra aponte a existência de Sistema de Controle Interno com responsável atuando, 

em muitos casos, apesar da exigência legal, os procedimentos ainda são esparsos e 

indefinidos. A própria convicção do que seja controle interno e o papel do controlador são 

disformes com a resolução. 

Constatou-se que muitas das práticas de controle interno que deveriam ser 

coordenadas pela Controladoria Geral do Município têm sido desempenhadas por suas 

unidades, leia-se, órgãos, sem que necessariamente haja uma coordenação de um sistema 

maior. Ou seja, os procedimentos são realizados no âmbito dos órgãos municipais de acordo 

com a percepção de cada gestor da importância de acompanhar as atividades pertinentes às 

suas respectivas unidades. 

 Já relativo se alta administração considera importante a atividade da controladoria e 

fornece condições para a devida atuação da última, 92% dos respondentes evidenciaram que 

sim. Mas a realidade constatada é que em muitas prefeituras o controle interno funciona em 

uma sala pequena nos fundos da prefeitura e com poucos funcionários atuando no local. 

Existe uma carência de material humano capacitado e especificamente designado para esta 

finalidade. Apenas 38% responderam que os servidores passaram por treinamento 

específico para o desempenho das funções. 

 
TABELA 1- ASPECTOS DO CONTROLE INTERNO DOS MUNICÍPIOS BASEADOS NA 

RESOLUÇÃO DO TCE 

AFIRMAÇÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO Sim 
Em 

parte 
Não Não sei  

1. Existe no Município Controle Interno com responsável atuando 100%       

2. O Controle Interno do Município tem sua atuação pautada por Projeto de 

Lei aprovado na Câmara Municipal 
100%       

3. O Controle Interno está atuando como ferramenta de auxílio à gestão 

Municipal no combate aos atos de improbidade administrativa 
92% 8%     

4. Os servidores do Controle Interno são servidores efetivos, especificamente 

designados para essa finalidade. 
31% 54% 15%   

5. Os servidores do Controle Interno passaram por treinamento específico para 

o desempenho das funções 
38% 46% 15%   

6. Os membros do Sistema de Controle Interno atuam de forma independente 85%   15%   

7. As informações do sistema de controle interno são utilizadas para a tomada 

de decisão 
92% 8%     

8. A alta administração considera importante a atividade da Controladoria e 

fornece condições para a devida atuação desta 
92% 8%     

9. Não há dificuldades para atender à legislação Orçamentária Pública 

Brasileira 
23% 62% 15%   

10. O Plano Plurianual (PPA) é elaborado contemplando todas as necessidades 

orçamentárias do Município 
54% 31% 8% 8% 

11. Ocorre um bom acompanhamento nos convênios firmados pela prefeitura 54% 38%   8% 

12. Ocorre acompanhamento dos contratos firmados pela prefeitura 46% 46%   8% 

13. A execução do PPA ocorre de forma a seguir o que foi planejado 54% 46%     

14. Os custos realizados pela prefeitura são facilmente identificados e 

controlados 
54% 38% 8%   

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Na tabela 2 buscou-se analisar a aderência dos Sistemas de Controle Interno dos 

municípios da RMR com algumas áreas e ações de controle interno preconizadas pela 

resolução 01/2009 do TCE – PE. A área de planejamento e orçamento foi uma das mais 
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uniformes, evidenciando que 62% dos respondentes acompanham e elaboram o PPA e a 

LOA, enquanto 69% a LDO.  

Uma explicação possível para uma maior uniformidade quanto ao cumprimento 

dessas ações de controle interno, pode ter respaldo em leis cuja hierarquia é maior que a 

supracitada resolução e mais antigas (CF 88 E LC 101/2000), e que já haviam determinado o 

acompanhamento da execução orçamentária. Ou seja, supõe-se que a maior aderência dessas 

ações pode ser justificada por se tratar de determinações feitas por leis anteriores e que vem 

se consolidado antes da resolução do TCE – PE, enquanto ações inovadoras trazidas pela 

resolução possam está apresentando baixa aderência em face de se tratar de algo recente. 

Em relação à área de aquisição de bens e serviços, 54% dos participantes 

responderam que há definição e controle para o processamento das despesas com bens e 

serviços; 62% que há definição e controle dos procedimentos para despesas provenientes de 

dispensa ou de inexigibilidades de licitação; 54% que há gerenciamento dos contratos de 

fornecimento de bens e serviços.  

Embora a resolução coloque a cargo do controle interno o papel de definir e realizar 

as supracitadas ações existem leis anteriores como a 8.666/1993 que disciplina as dispensas e 

inexigibilidade de licitação, e a anteriormente citada LC 101/2000 que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então, o fato dessas três 

questões terem apresentado um índice de respostas elevado, não necessariamente pode 

significar reflexos do cumprimento da norma, mas sim, de leis anteriores que estão em 

consolidação. 

Na estrutura tributária, 46% dos respondentes afirmaram que há definição de normas 

e acompanhamento das ações de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento do ISS, 

ITBI, IPTU e os demais tributes municipais. Um fato a ser destacado é que o Código 

Tributário Nacional – CTN 5.172 de 1966 é quem faz a definição do fato gerador, e 

disciplina as ações de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento do ISS, ITBI, IPTU.  

No tocante a garantia de uma estrutura adequada para a fiscalização dos tributos 

municipais, apenas 31% dos respondentes evidenciaram que existe. A CF de 88 determina 

como competência dos municípios arrecadar as suas receitas. Ou seja, mais que direito, é 

uma obrigação constitucional. A cobrança e a arrecadação das suas próprias receitas são, 

portanto, obrigação do agente público municipal – com penalidades previstas na lei para 

quem não o faz. 

Na questão manutenção da dívida tributária do município atualizada, com inscrição 

tempestiva dos devedores e cobrança dos créditos inscritos, apenas 31% dos respondentes 

evidenciaram que o fazem. No âmbito da União a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, dentre as suas principais atribuições, estão à apuração, inscrição e cobrança dos 

créditos devidos à Fazenda Nacional. 

 Das prescrições feitas para a área financeira, 23% dos respondentes evidenciaram 

haver um controle diário das receitas e das disponibilidades financeiras por fonte de recursos 

e 31% que realizam a programação financeira de curto prazo. Em relação ao controle das 

operações de crédito e concessão de garantias, 62% dos respondentes apontaram a existência 

desse controle.  

 No controle da estrutura contábil, 69% dos respondentes elaboram demonstrativos e 

acompanham o controle dos gastos nas áreas de educação e saúde; 77% encaminham 

informações contábeis ao controle externo e demais órgãos de fiscalização ou financiamento. 

Esses dois últimos itens estão diretamente ligados ao próprio papel do controle interno, 

quando da elaboração dos relatórios resumidos de execução orçamentária ou quando 

auxiliando o Tribunal de Contas no exercício do controle externo. Daí não terem relação 

direta com as prescrições da resolução 001 do TCE - PE. 
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 Das ações na área de gestão de pessoal, 38% evidenciaram controlar as nomeações e 

as exonerações dos comissionados; 46% monitoram a contratação de pessoal em caráter 

temporário e apenas 31% controlam a concessão de vantagens (gratificações, promoções e 

outros adicionais). É interessante destacar que a LRF fixa limites para despesas com pessoal: 

nos Municípios, os limites máximos para gastos com pessoal (60% da Receita Corrente 

Líquida) serão: 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas e 54% para o 

Executivo. Ou seja, poucos dos municípios pesquisados estão fazendo o controle do gasto 

com pessoal, vez que os percentuais estão abaixo de 50%. 

 No que diz respeito às ações de controle patrimonial, 23% registram e controlam os 

bens móveis e imóveis; 46% acompanham a desapropriação de imóveis e apenas 8% 

realizam inventários periódicos. Percebe-se que há pouco controle sobre o patrimônio 

público municipal.  

Em se tratando da área de tecnologia da informação, 38% definem e implantam 

política de segurança da informação, enquanto 15% elaboram Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI. 

Na área de educação e saúde pública, 46% planejam e gerenciam o ensino municipal 

a partir da formulação do Plano Municipal de Educação e dos demais instrumentos 

gerenciais; 46% definem os procedimentos para aquisição, recebimento, armazenamento e 

distribuição de bens e serviços para a área de educação; 38% definem os procedimentos 

administrativos mínimos a serem cumpridos pelas unidades de saúde. 

No tocante ao Regime Próprio de Previdência Social, 31% responderam que realizam 

a avaliação atuarial inicial e reavaliações atuariais em cada exercício financeiro do Regime 

Próprio de Previdência Social.  
TABELA 2 – ÁREAS E AÇÕES DE CONTROLE INTERNO IMPLEMENTADAS NOS 

MUNICÍPIOS 

 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Sim Em 

parte 

Não Não 

sei 

15. Acompanha a elaboração do PPA para o quadriênio seguinte e avalia o 

cumprimento do PPA vigente 
6

62% 

3

38% 

  

16. Acompanha a elaboração da LDO para o ano seguinte e avalia o 

cumprimento das diretrizes e metas da LDO vigente 
6

69% 

3

31% 

  

17. Acompanha a elaboração da LOA para o exercício seguinte e controla a 

execução do Orçamento Anual corrente 
6

62% 

3

38% 

  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

    

18. Define e controla os procedimentos para o processamento de despesas com 

a aquisição de bens e serviços 

5

54% 

3

31% 

8

8% 

 

8% 

19. Define e controla os procedimentos para despesas provenientes de 

dispensas ou de inexigibilidades de licitação 
6

62% 

3

31% 

  

8% 

20. Gerencia os contratos de fornecimento de bens e serviços 5

54% 

3

23% 

8

8% 

 

15% 

 

TRIBUTÁRIA 

    

21. Define normas e acompanhar as ações de previsão, lançamento, arrecadação 

e recolhimento do ISS, ITBI, IPTU e os demais tributos municipais 

4

46% 

4

46% 

8

8% 

 

22. Garante uma estrutura adequada de fiscalização dos tributos municipais 31% 54% 15%  

23. Mantém a Dívida Ativa Tributária do município atualizada, com inscrição 

tempestiva dos devedores, e realizar a cobrança dos créditos inscritos 
31% 38% 23% 8% 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

11 

 

   Fonte: dados de pesquisa, 2014 

 

24. Controla diariamente as receitas e as disponibilidades financeiras por fonte 

de recursos 

2

23% 

4

46% 

1

15% 

 

15% 

25. Realiza a programação financeira de curto prazo 3

31% 

4

46% 

1

15% 

 

8% 

26. Controla as operações de crédito e a concessão de garantias 6

62% 

8

8% 

2

23% 

 

8% 

27. Adota procedimentos e controles contábeis para salvaguardar os ativos e 

assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais 

6

46% 

4

46% 

  

8% 

28. Elabora demonstrativos e acompanha o controle dos gastos nas áreas de 

educação e saúde 
6

69% 

2

23% 

8

8% 

 

29. Encaminha informações contábeis ao controle externo e demais órgãos de 

fiscalização ou financiamento 
7

77% 

1

15% 

8

8% 

 

 

GESTÃO DE PESSOAL 

    

30. Controla as nomeações e as exonerações dos comissionados 3

38% 

2

23% 

3

31% 

 

8% 

31. Monitora a contratação de pessoal em caráter temporário 4

46% 

2

23% 

2

23% 

 

8% 

32. Controla a concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros 

adicionais) 

3

31% 

4

54% 

1

15% 

 

PATRIMÔNIO     

33. Registra e controla os bens móveis e imóveis 2

23% 

4

46% 

3

31% 

 

34. Acompanha a desapropriação de imóveis 4

46% 

1

15% 

3

31% 

 

8% 

35. Realiza inventários periódicos, no mínimo uma vez durante o exercício. 8

8% 

3

38% 

3

31% 

 

23% 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

    

36. Define e implanta Política de Segurança da Informação com definições, 

diretrizes, restrições e requisitos a serem aplicados aos ambientes 

computacionais do Município. 

 

3

38% 

 

3

31% 

 

3

31% 

 

37. Elabora Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 1

15% 

4

46% 

3

31% 

 

8% 

 

EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA 

    

38. Planeja e gerencia o ensino municipal a partir da formulação do Plano 

Municipal de Educação e dos demais instrumentos gerenciais 

4

46% 

1

15% 

2

23% 

 

15% 

39. Define os procedimentos para aquisição, recebimento, armazenamento e 

distribuição de bens e serviços para a área de educação. 

4

46% 

4

46% 

8

8% 

 

40. Definir os procedimentos administrativos mínimos a serem cumpridos pelas 

unidades de saúde 

3

38% 

4

46% 

1

15% 

 

 

PREVIDÊNCIA 

    

41. Realizar a avaliação atuarial inicial e reavaliações atuariais em cada 

exercício financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

3

31% 

3

38% 

3

31% 
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4.2 Correlação das Variáveis  

 

Foram realizadas algumas correlações entre as variáveis estudadas, conforme serão 

apresentadas a seguir.  

A primeira correlação feita foi entre as variáveis “os membros do Sistema de Controle 

Interno atuam de forma independente” e “Os servidores do Controle Interno são servidores 

efetivos, especificamente designados para essa finalidade.”. De forma descritiva, verificou-se 

que 85% da amostra estudada afirmaram que “os membros do Sistema de Controle Interno 

atuam de forma independente”; já relativo aos servidores que atuam no Controle Interno 

serem efetivos ou não, identificou-se que 31% são efetivos. No entanto, ao relacionar esta 

independência na atuação do controle interno com estabilidade do vínculo empregatício dos 

funcionários responsáveis pelo Controle Interno, faz-se um contraponto se de fato é possível 

haver independência.  

Em virtude, relativo ao percentual encontrado de 31% dos respondentes afirmaram 

que os servidores do controle interno são efetivos, desta forma, como foi verificado que os 

funcionários que atuam nas controladorias em sua maioria são comissionados, assim 

presume-se que tal fato pode vir a dificultar a continuidade dos trabalhos do controle interno 

quando do encerramento do mandato do gestor municipal, em virtude da troca de 

funcionários com a chegada da nova gestão. Foi realizada a correção realizada entre estas 

duas variáveis, verificou-se que foi baixa, com o r = 0,12221 (ver tabela 2), portanto as 

variáveis “os membros do Sistema de Controle Interno atuam de forma independente” e “Os 

servidores do Controle Interno são servidores efetivos, especificamente designados para essa 

finalidade” não estão correlacionadas entre si. 

 

 
TABELA 3 - CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS “SERVIDORES EFETIVOS" E 

“ATUAÇÃO INDEPENDENTE” 

  SERVIDORES EFETIVOS ATUAÇÃO INDEPENDENTE 

Respostas Frequência % Frequência % 

SIM 4 31% 11 85% 

EM PARTE 7 54% 0 0% 

NÃO 2 15% 2 15% 

NÃO SEI  INFORMAR 0 0% 0 0% 

Total 13   13   

Correlação entre as variáveis r = 0,12221 

 

 

A segunda correlação realizada envolveu as variáveis “os servidores do controle 

interno passaram por treinamento específico para o desempenho das funções” e “não há 

dificuldade para atender à legislação orçamentária pública brasileira”. Em relação ao 

treinamento para o exercício das funções, 38% dos respondentes evidenciaram ter havido 

esse tipo de capacitação, enquanto 23% afirmaram não ter dificuldade para atendimento da 

legislação. A justificativa de correlacionar essas duas variáveis se dar em face de existir uma 

tendência natural dos servidores que receberam treinamento não sentirem dificuldade de 

atender aos preceitos da legislação. Como resultado observou-se uma forte aproximação 

entre as variáveis, r = 0,880252.  
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TABELA 4 - CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS “TREINAMENTO DOS SERVIDORES E 

ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO” 

 

  

  TREINAMENTO SERVIDORES ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO 

Respostas Frequência % Frequência % 

SIM 5 38% 3 23% 

EM PARTE 6 47% 8 62% 

NÃO 2 15% 2 15% 

NÃO SEI  INFORMAR 0 0% 0 0% 

Total 13 

 

13   

Correlação entre as variáveis r=0,880252 

 

A terceira correlação realizada envolveu as variáveis o “Plano Plurianual é elaborado 

contemplando todas as unidades orçamentárias do município” com “a execução do PPA 

ocorrendo de forma a seguir o que fora planejado”. Em relação à execução do PPA de acordo 

com o planejamento, 54% afirmaram que o fazem, ao passo que 46% apontaram que esse 

instrumento legal é elaborado levando-se em consideração todas as unidades orçamentárias 

do município. O entendimento que norteou essa correlação é o fato de que um PPA bem 

executado deve está atrelado ao um planejamento que leve em consideração todas as 

unidades orçamentárias, o que pôde ser comprovado com uma relação de proximidade entre 

as variáveis, r = 0,945343. 

 
 

TABELA 5 - CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS “EXECUÇÃO DO PPA E 

"ELABORAÇÃO DO PPA”  

 
 

  EXECUÇÃO DO PPA ELABORAÇÃO DO PPA 

Respostas Frequência % Frequência % 

SIM 7 54% 7 46% 

EM PARTE 6 38% 4 23% 

NÃO 0 8% 1 23% 

NÃO SEI  INFORMAR 0 0% 1 8% 

Total 13   13 

 Correlação entre as variáveis r= 0,945343 

 

 

A quarta e última correlação realizada levou em consideração as variáveis “os custos 

da prefeitura são facilmente identificados e controlados” e “define e controla os 

procedimentos para o processamento de despesas com aquisição de bens e serviços”. Existe 

uma proximidade conceitual entre as variáveis, de mo que se os custos não puderem ser 

facilmente identificados e controlados é provável que não haja condições de que se mantenha 

um controle do processamento das despesas. Como resultado encontrou-se constatou-se a 

existência de uma forte aproximação, r=0,974697.  

 

  



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

14 

 

TABELA 6 - CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS “CUSTOS REALIZADOS E 

PROCESSAMENTO DAS DESPESAS” 

 

  
CUSTOS 

REALIZADOS 

PROCESSAMENTO DAS 

DESPESAS 

Respostas Frequência % Frequência % 

SIM 7 54% 7 23% 

EM PARTE 5 38% 4 46% 

NÃO 1 8% 1 31% 

NÃO SEI  INFORMAR 0 
 

1 
 

Total 13 

 

13 

 Correlação entre as variáveis r= 0,974697 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados indicam que as ações de controle interno mais instituídas são 

consequência de leis de hierarquia maior, CF de 1988, LC 101/2000 (LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL) e a Lei 8.666 de 1993, que dentre outras coisas, já haviam 

tratado de matérias que de certa forma envolvem ações de controle interno que estão 

prescritas na resolução. Isso pode explicar o fato das ações inovadoras trazidas pela resolução 

01/2009 do TCE apresentarem um baixo índice de institucionalização. Dessa forma, não 

haveria como dizer que a instituição dessas práticas tenha sido decorrência da resolução, 

quando pode ser resultado da cristalização de prescrições feitas por leis maiores que há 

tempos já haviam determinado a realização dessas ações. 

 Constatou-se que muitos dos funcionários que estão atuando nas controladorias 

municipais são contratados (comissionados), o que talvez quebre a independência e 

inviabilize a continuidade dos trabalhos do controle interno quando do término da gestão 

municipal. Como conclusão principal a pesquisa aponta que boa parte das ações de controle 

interno ainda estão esparsas e disformes com a resolução, havendo poucas práticas com alto 

grau de instituição.  

Como limitação do estudo destaca-se o fato dos dados terem sido coletados por 

intermédio de questionários estruturados, o que não permite confirmar se as ações e estruturas 

de controle interno estão implementadas e instituídas. Por isso, propõe-se que sejam 

realizados estudos multicasos nos municípios visitados, incluindo entrevistas, análise 

documental e observação técnicas principais de pesquisa. Sugere-se também que seja incluído 

o município de Araçoiaba que neste estudo por questões de acessibilidade foi o único da RMR 

que não foi visitado. 
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