
FACULDADES PEDRO LEOPOLDO 
Mestrado em Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luiz Flávio Porfírio Teddo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO: 
atribuições e resultados em municípios de Minas Ger ais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2010 



Luiz Flávio Porfírio Teddo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO: 
atribuições e resultados em municípios de Minas Ger ais. 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Administração das 
Faculdades Pedro Leopoldo, como 
requisito parcial para a obtenção do grau 
de Mestre em Administração. 
 
Área de Concentração : Gestão da 
Inovação e Competitividade. 
 
Linha de Pesquisa: Gestão de Políticas 
Públicas. 
 
Orientador : Profº. Dr. Domingos Giroletti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho às pessoas que estiveram ao meu lado durante todo o 
tempo nesta árdua e recompensadora empreitada: Minha esposa Nilzete e 
minhas amigas Adriane Bergamini, Euci Bergamini e Juliana Gonçalves. 
Dedico ainda às pessoas que se mobilizam para fazer da Administração 
Pública um instrumento de promover o bem comum na sociedade.  



AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
• À Faculdade Pedro Leopoldo pela excelência do corpo docente; 
• À Secretária do Mestrado, Jussara, pela sua marcante eficiência e 
dinamismo, além de tratar os Mestrandos não como clientes e sim como amigos;  
• Aos funcionários da biblioteca, pelo tratamento dispensado e pela sua eficácia 
como agentes facilitadores; 
• Ao Professor Dr. Luis Aureliano pelas dicas e orientações que contribuíram 
efetivamente com o conteúdo; 
• Ao Professor Orientador Dr. Domingos Giroletti, pelo irrestrito apoio, 
confiança, eficácia e eficiência em sua missão de orientar, conduzindo o 
desenvolvimento do trabalho com uma objetividade e sabedoria marcantes; 
• À professora Dra. Maria Celeste R.L.Vasconcelos, pela sua excelência como 
docente, generosidade, sensibilidade, firmeza e sapiência notáveis. 
• À minha esposa Nilzete, pela sua irrestrita amizade, compreensão, apoio, 
incentivo e por representar tudo o que um homem pode querer; 
• Às minhas amigas Adriane e Euci Bergamini, pela amizade verdadeira e 
incondicional; 
• À minha colega Mestranda Juliana Gonçalves, pela parceria tão sólida que se 
constituiu em uma amizade verdadeira, gratuita e ad eternum. 
• Ao meu grande amigo Erich Nonato da Silva, pelos seus desconcertantes 
elogios que refletem tão somente a sua própria generosidade, sapiência e 
magnitude, além de indicar um examinador externo da área.     
• A todos os colegas que por diversas vezes me deram o prazer e a honra de 
partilhar conhecimentos, saberes e trabalho em equipe: Bruna Tuma, Eliane Vieira, 
Evânio de Carvalho, Fernando Bernardes, Graziela Pereira, Juliana Coimbra, Júnior 
Malaquias, Luciene Duarte, Marcelo Dionísio, Mário Benz, Marlene Aveliz, Neuza 
Chaves, Evandro de Paula, Simone Magalhães, Silmar Cardeal, Sônia Freiras e 
Valdete Gomes, entre outros.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se o RESPEITO fosse na prática um princípio fundamental que norteasse 
as ações das pessoas em relação às outras, não haveriam carências 
materiais, não haveria discórdia, não haveriam conflitos, não haveria 
corrupção e a felicidade seria uma meta viável. (Autor desconhecido) 



RESUMO 
 
 
 
 
 

A Administração Pública tem a missão de arrecadar tributos e aplicar esses recursos 
em prol do bem coletivo. O Brasil possui um histórico de coronelismo e clientelismo 
em que a mistura do dinheiro público com o dinheiro privado dificultava a 
implantação de um efetivo controle da Administração. O objetivo geral da pesquisa é 
analisar criticamente como o Controle Interno está sendo praticado, sendo percebido 
e sendo avaliado em municípios de Minas Gerais e como a sua prática pode 
maximizar a eficácia, a eficiência e os resultados para a Administração Pública 
Municipal sob a ótica dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. O controle na Administração Pública significa fiscalizar 
todos os atos de gestão governamental. Na medida em que os municípios foram 
adquirindo autonomia ao longo da história, em especial a partir da Constituição de 
1988, surgiu uma maior demanda de controle do dinheiro público, que resultou na 
sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), estabelecendo maior ênfase à 
prática do Controle Interno, que foi criado oficialmente em 1964. O Controle Interno 
é um sistema integrado e interdependente, que possui 112 atribuições ao nível de 
tarefa, sendo fiscalizado pelo Controle Externo. Quanto aos fins, a pesquisa tem 
uma abordagem qualitativa descritiva. Foi realizado um estudo de casos múltiplos, 
ou seja, nas Prefeituras de Sabará-MG e São Domingos do Prata-MG. Os meios 
utilizados para a coleta de dados foram a análise documental (leis, documentos do 
Tribunal de Contas, Relatórios das unidades de análise e resoluções da Câmara 
Municipal) e aplicação de questionários em entrevistas com os servidores envolvidos 
pelo trabalho do Controle Interno, tais como os Secretários de Administração e 
Fazenda de cada Prefeitura (questionário aberto), bem como o Controlador Geral 
(questionário semi-estruturado). O TCEMG foi consultado para fornecer dados 
acerca dos critérios de avaliação da prática do Controle Interno, sendo que a 
pergunta foi respondida por seu Vice-Presidente. Os resultados da pesquisa 
mostraram que as atribuições do Controle Interno estão sendo executadas de forma 
limitada, por algumas razões justificadas e outras não. No geral, a eficácia da prática 
do Controle Interno não alcança um nível desejável e a percepção do secretariado 
mais afeto por sua prática não encontra adequada congruência. Apesar das 
limitações apuradas entre as exigências legais e a prática funcional, o ponto forte do 
Controle Interno é a possibilidade de auferir resultados positivos para a 
Administração Pública com base nas atribuições que são executadas, repercutindo, 
na forma difusa, em benefícios para a sociedade local. Os pontos fracos do Controle 
Interno compreendem a falha concepcional de sua constituição legal, o aspecto 
político e a limitação em recursos humanos e tecnológicos.  
 
Palavras-Chave : Administração Pública, Controle Interno, Controle Externo, 
Fiscalização, Auditoria, Burocracia, Sabará, São Domingos do Prata. 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 

A Public Administration's mission is to raise taxes and apply those resources towards the 
collective good. Brazil has a history of patronage and Colonels in the mix of public money 
with private money hindered the deployment of an effective management control. The 
objective of the research is to critically examine how the Internal Control is being practiced, 
being perceived and being evaluated in municipalities of Minas Gerais and how your practice 
can maximize the effectiveness, efficiency and results for the Municipal Public Administration 
from the perspective of principles of legality, impersonality, morality, transparency and 
efficiency. The control means in Public Administration review all acts of government 
management. To the extent that municipalities have acquired autonomy throughout history, 
especially from the 1988 Constitution, there was a greater demand for control of public 
money, which resulted in the enactment of the Fiscal Responsibility Law (2000), establishing 
greater emphasis on practice of Internal Control, which was officially created in 1964. The 
Internal Control is an integrated and interdependent, which has 112 tasks to task level, which 
is inspected by external control. About the purposes, the research focuses on a quantitative 
and partly qualitative essentially descriptive. We conducted a multiple case study, namely the 
Governments of Sabara, Minas Gerais and São Domingos do Prata-MG. The means used 
for data collection were document analysis (laws, documents of the Court of Auditors reports 
of units of analysis and resolutions of the Town Hall) and questionnaires on interviews with 
the servers involved with the work of Internal Control, such as Secretaries of Administration 
and Finance of each Prefecture (open questionnaire) and the Comptroller General (semi-
structured questionnaire). The TCEMG was consulted to provide input regarding the criteria 
used to evaluate the work of Internal Control, and the question was answered by his Vice 
President. The survey results showed that the assignments of Internal Control are performed 
in a limited way, for some justified and others not. In general, the effectiveness of the 
practice of Internal Control did not reach a desirable level and the perception of the 
secretariat more affection for his practice is not appropriate congruence. Despite the 
limitations determined between legal requirements and functional practice, the strength of 
Internal Control is the possibility of obtaining positive results for Public Administration based 
on tasks that are performed, resulting in a diffuse way, benefits to the local society. The 
weaknesses of Internal Control conceptional understand the failure of its legal constitution, 
the political aspect and limited human resources and technology.  
 
Keywords : Public Administration, Internal Control, External Control, Monitoring, Auditing, 
Bureaucracy, Sahara, Sao Domingos do Prata.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Esta dissertação tem como temática o Setor Governamental e tem como objeto o 

Controle Interno da Administração Pública nos municípios1 de Sabará e São 

Domingos do Prata, ambos do estado de Minas Gerais.  

 

De acordo com a CF/1988 (Constituição Federal do Brasil)2, o CIG (Controle Interno 

Governamental) é um sistema constituído em todas as esferas de governo e nos três 

poderes da república com a missão de fiscalizar todos os atos dos agentes políticos 

e agentes públicos do órgão controlado. Cada unidade administrativa 

governamental, com autonomia funcional, administrativa e financeira deve possuir 

um sistema de CIG, assegurando, principalmente, a legalidade e a probidade de 

todos os atos públicos.  

 

A Administração Pública Brasileira, em especial no segmento do direito financeiro, é 

marcada por três grandes fases. A primeira corresponde ao período que antecede a 

Lei Federal 4.320/643. O Decreto Federal 15.783/1922 representava o código de 

contabilidade federal e o Órgão Centralizador da Contabilidade da União. Este 

código previa atribuições análogas ao CIG concebido no período em que se elabora 

esta dissertação. Porém, restringia-se ao aspecto contábil. A segunda fase do direito 

financeiro no Brasil corresponde ao período após a Lei Federal 4.320/64. A Gestão 

Pública era conduzida sem o acompanhamento periódico da gestão orçamentária e 

financeira; não existia controle da dívida pública; o princípio constitucional da 

transparência não era aplicado de forma adequada e as penalidades sobre a má 

gestão do Erário eram frágeis4. A terceira fase tem como marco a Lei Complementar 

Federal 101/2000, batizada como LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). A entrada 

em vigor desta lei corrigiu algumas falhas da Lei 4.320/64, muito embora a LRF 
                                                           
1 Município é a circunscrição do território do Estado na qual cidadãos, associados pelas relações 
comuns de localidade, de trabalho e de tradições, vivem sob uma organização livre e autônoma, para 
fins de economia, administração e cultura. Art. 87 da Constituição de Alagoas, transcrita por Hely 
Lopes Meirelles, in Direito Municipal Brasileiro, 1ª ed. pág.70, Ed. Rev. dos Tribunais, 1957 apud 
IBAM.  
2 Vide em referências: Brasil, 1988. Artigo 31. 
3 Compõe o estatuto do direito financeiro e a Contabilidade Pública no Brasil. Até então, o direito 
financeiro era regido por um decreto de 1922. 
4 Esta afirmação tem como fundamento as principais inovações trazidas pela própria LRF, ou seja, 
até então elas inexistiam.  
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esteja em constante adequação5 com o objetivo de garantir a efetividade das 

disposições constitucionais. Segundo a CGU (Controladoria Geral da União)6, este 

órgão foi criado em 02 de abril de 2001 por uma Medida Provisória, sendo objeto de 

nova Medida Provisória em 2003 que, enfim, foi convertida na Lei 10.683/2003. A 

CGU tem status de Ministério (Ministério do Controle e da Transparência) e tem, 

como atribuições, o controle, a correição, a prevenção da corrupção e a ouvidoria. 

Em 2008, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade)7 editou normas do Controle 

Interno aplicado ao setor público, envolvendo não somente o aspecto contábil, mas 

também a Administração como um todo. Por meio da Portaria STN (Secretaria do 

Tesouro Nacional) 751 de 16 de dezembro de 2009, o Tesouro Nacional8 editou 

novas normas de contabilidade aplicada ao setor público no Brasil impactando 

diretamente no CIG, pois exige deste a preservação do patrimônio público em todos 

os seus processos, desde o fato gerador até a consumação dos atos e fatos 

contábeis e administrativos. Estas normas entram em vigor em 2012 para a União e 

os Estados e em 2013 para os municípios brasileiros. A força motriz de tais 

mudanças é a equalização da legislação nacional à legislação internacional de 

Administração e Contabilidade Governamental, em que o CIG se encontra como 

agente articulador dentro dos órgãos públicos.  

 

A problemática desta pesquisa encontra-se na máquina administrativa 

governamental, que é vista pelo senso comum como ineficaz e ineficiente. Esta 

percepção é ratificada por Prochnow Jr9 (2010)10, um profissional especializado em 

Gestão Pública. Melhorar a qualidade da gestão pública é também preocupação do 

Ministério Público. A ideia de que o desperdício, a disfunção da burocracia, que gera 

ineficácia e ineficiência dos processos e o mau desempenho dos servidores públicos 

parecem estar legitimada por alguns setores da sociedade. Muitas pessoas buscam 

                                                           
5 A exemplo da Lei Complementar 131/2009, a Lei da Transparência. 
6 Vide em referências: Brasil, CGU (2006). 
7 Vide em referências: Conselho Federal de Contabilidade (2008). 
8 Vide em referências: Brasil, STNb) 
9 Jenz Prochnow Junior é  Procurador do Estado de Mato Grosso, Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Cuiabá e Mestrando em Direito pela UNESP/SP. Mini-currículo obtido pelo site 
oficial da Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (www.pge.mt.gov.br)  
10 “Contudo, a Proposta de Emenda Constitucional 19, resultante  da Mensagem do Executivo, já 
continha em seu bojo a busca da qualidade no serviço público, quando exigia do servidor 
desempenho satisfatório, sob pena de abertura de processo administrativo para apurar a ineficiência 
(...). Tais medidas atingiam diretamente o servidor desidioso, negligente em suas tarefas, ficando sob  
condição sua permanência no serviço público (...)” 
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no concurso público um meio de se estabilizar economicamente, respaldados pela 

proteção da estabilidade funcional. É compreensível que para as pessoas que 

regozijam de tais benesses, esta é uma situação muito cômoda. Mas para todo o 

restante da sociedade, esta não é a situação ideal, porque ela paga com duplo 

preço: a ineficiência dos serviços públicos e a malversação dos recursos públicos 

provenientes dos tributos.  

 

Com base no contexto apresentado, a pergunta norteadora desta pesquisa é: Como 

o Controle Interno está sendo praticado, sendo percebido e sendo avaliado em 

municípios de Minas Gerais e como a sua prática pode maximizar a eficácia, a 

eficiência e os resultados para a Administração Pública Municipal? 

 

Para efeito desta dissertação, adotam-se os conceitos de eficácia e eficiência de 

Ferreira (1976), que são simétricos aos de Daft (1999) e também congruentes com 

Belloni et al (2007). Para Ferreira (1976), eficácia é aquilo que produz efeito, ou seja, 

que alcança os objetivos. Eficiência é produzir um efeito com rendimento satisfatório, 

ou seja, alcançar os objetivos com o menor custo possível. Em complemento, 

efetividade11 é a realização plena e constante dos objetivos do governo, ou seja, é a 

eficácia e a eficiência ao longo do tempo. Em simetria com este conceito, Daft 

(1999) conceitua eficácia como o “grau em que uma organização realiza suas 

metas” (DAFT, 1999, p. 430). Este mesmo autor abarca o significado de eficiência 

no mesmo sentido de Ferreira, quando afirma que eficiência é o “volume de recursos 

utilizados para produzir uma unidade de saída (produto)” (DAFT, 1999, p. 430). 

Belloni et al (2007) estende o entendimento sobre eficácia. “Quando se trata de 

política pública, considera-se que eficácia não pode estar restrita simplesmente à 

aferição de resultados parciais. Ela se expressa, também, pelo grau de qualidade do 

resultado atingido” (BELLONI et al, 2007, p.65). Ratificando os conceitos anteriores, 

os mesmos autores conceituam eficiência como “ao grau de aproximação e à 

relação entre previsto e o realizado, no sentido de combinar os insumos e 

implementos necessários à consecução dos resultados visados” (BELLONI, 2007, 

p.62). Em suma, compilando tais conceitos e para efeito desta dissertação, eficácia 

                                                           
11 De acordo com o Tesouro Nacional, em curso promovido no Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais, de 2 a 6 de agosto de 2010, efetividade é a percepção da sociedade em relação à 
execução das políticas públicas.  
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é alcançar as metas. Eficiência é alcançar as metas com o menor custo, em que a 

ineficácia é caracterizada quando a análise de eficiência acusa o não alcance das 

metas. Logo, não há eficiência quando conclui-se que a eficácia não foi alcançada.   

 

O envolvimento do autor, durante vários meses, no trabalho do CIG nas Prefeituras 

que são estudos de caso faz com que a pesquisa parta do pressuposto de que o 

Controle Interno em municípios de Minas Gerais está cumprindo parcialmente as 

suas atribuições legais e que o seu pleno cumprimento maximizaria a eficácia e a 

eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da 

Administração Pública Municipal, maximizando seus resultados e por conseguinte 

beneficiando a população local. 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar criticamente como o Controle Interno está 

sendo praticado, sendo percebido e sendo avaliado em dois municípios de Minas 

Gerais, Sabará e São Domingos do Prata, e como a sua prática pode maximizar a 

eficácia, a eficiência e os resultados para a Administração Pública Municipal sob a 

ótica dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  

 

A pesquisa possui, como objetivos secundários:  

 

1) Identificar as atribuições do Controle Interno Governamental, desde a 

CF/1988 até a regulamentação pelos municípios de Sabará-MG e São 

Domingos do Prata-MG; registrar se elas são executadas; analisar e registrar 

como elas são executadas e se são registradas em seu relatório de 

atividades. 

2) Identificar a percepção do Secretário Municipal de Administração e do 

Secretário Municipal de Fazenda da PMSAB (Prefeitura de Sabará) e da 

PMSDP (Prefeitura de São Domingos do Prata) em relação à prática do 

Controle Interno na gestão municipal quanto à sua eficácia e eficiência. 

3) Identificar e analisar os critérios adotados pelo TCEMG (Tribunal de Contas 

do estado de Minas Gerais) para fiscalizar e avaliar a prática do Controle 

Interno nos municípios deste estado. 



17 

 

4) Analisar o parecer prévio do TCEMG sobre as contas da PMSAB e PMSDP 

referentes ao ano de 2009, bem como o parecer final da Câmara Municipal 

dos mesmos municípios, com o mesmo conteúdo e período, com o propósito 

de identificar os critérios de avaliação do Controle Interno, pelo Controle 

Externo, comparando-os com as exigências legais.  

 

Esta dissertação possui uma justificativa pessoal, pois o autor tem interesse de 

possuir uma visão holística e sistêmica da Administração Pública, sendo que é 

formado em Ciências Contábeis e é um profissional da área. A CASP (Contabilidade 

aplicada ao Setor Público)12, por si só, não proporciona uma técnica abrangente 

para fazer compreender todas as funções da Administração Pública. A pesquisa, 

portanto, proporciona ao autor o desenvolvimento de uma análise crítica de todos os 

processos administrativos na Gestão Pública Municipal.  

 

Há, ainda, uma justificativa acadêmica. As referências bibliográficas e artigos, que 

tratam do CIG, são instrucionistas e por assim dizer, orientam como deve funcionar o 

CIG a partir da legislação vigente. No entanto, a literatura não questiona esta 

legislação no sentido de verificar se ela está congruente com a CF/1988 e com o 

Princípio da Supremacia do Interesse Público. Espera-se que o estudo contribua 

criticamente para a compreensão desta problemática. Através do estudo em 

profundidade na PMSAB e na PMSDP, justifica-se a aliança entre a teoria e a 

prática, que é a proposta do Mestrado Profissional em Administração.  

 

No âmbito governamental, a pesquisa se justifica pelo intuito de contribuir com a 

PMSAB, PMSDP e com o Controle Externo. O estudo em profundidade nestes dois  

municípios; a análise do parecer prévio do TCEMG e a identificação dos critérios de 

avaliação do CIG, pelo TCEMG, proporcionam uma análise crítica dos 

procedimentos de análise, podendo servir de referência para o TCEMG no 

aperfeiçoamento do seu modus operandi. Tem-se, ainda, a expectativa de fornecer a 

identificação dos problemas na legislação vigente, ensejando proposições para a 

melhoria da fiscalização da Gestão Pública Municipal. 

                                                           
12 Este segmento da Contabilidade era denominado de Contabilidade Pública. Em seguida, passou a 
ser denominado de Contabilidade Governamental. A partir de 2008, o Conselho Federal de 
Contabilidade editou resoluções, caracterizando este segmento como CASP - Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público.  
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A pesquisa se justifica, também, por razões profissionais. O autor, ao trabalhar com 

assessoria governamental, objetiva adquirir maior conhecimento aplicável aos seus 

clientes. Contribui, portanto, com o aperfeiçoamento profissional e à melhoria do seu 

próprio desempenho. 

 

A pesquisa pode ser considerada inovadora porque abarca um estudo aprofundado 

sobre todas as atribuições do CIG, inclusive aquelas criadas por Resoluções do CFC 

em 2008, além de citar as mais recentes mudanças13 na normatização contábil e 

administrativa governamental. Afinal, é atribuição do CIG atentar para tais mudanças 

e assegurar a sua tempestiva implementação.  

 

Além desta introdução, a dissertação possui mais cinco capítulos, sendo o segundo 

dedicado ao referencial teórico. O segundo capítulo é subdividido em tópicos, tal 

como se descreve. O primeiro tópico objetiva discutir a literatura sobre a 

Administração Pública numa perspectiva histórica, com ênfase às finanças públicas 

e ao desenvolvimento do CIG. O segundo tópico tem o objetivo de apresentar as 

características da Administração Pública na atualidade. O terceiro tópico aborda a 

constituição da Administração Pública no Brasil, desde o império, enfatizando o seu 

desenvolvimento registrado nas Constituições Federais, além de demonstrar o perfil 

coronelista e clientelista, em que a fusão do bem público com o bem privado 

dificultava qualquer tipo de controle do erário. O quarto tópico analisa a origem e o 

desenvolvimento das finanças públicas. Demonstra-se que o surgimento tácito do 

CIG ocorreu em 1922, mas era restrito à área contábil. O quinto tópico trata da 

missão e dos princípios que norteiam, no período em que se elabora esta 

dissertação, as ações do CIG. Tendo tratada a teoria laboral do CIG, analisa-se no 

sexto tópico o CIG como um sistema integrado e interdependente, em que o sistema 

burocrático se torna relevante para se alcançar a eficácia e a eficiência operacional. 

No sétimo tópico, analisa-se como é constituído o CIG, fornecendo subsídios ao 

                                                           
13 As portarias STN/467 e STN/751,ambas de 2009, bem como a Lei Complementar Federal 
131/2009, constituem normas afetas aos municípios a partir de 2013. A partir de 2011, o TCEMG 
passa a exigir as Prestações de Contas via SICOM (Sistema de Controle de Contas Municipais), que 
aglutinará diversos módulos distintos de prestação de contas, com a possibilidade de emissão de 
certidões a partir do próprio sistema.   
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exame crítico dos resultados apurados. Por fim, o item oitavo do capítulo dois 

aborda o Controle Externo que é o agente fiscalizador do CIG.  

 

O terceiro capítulo é dedicado à explicitação da metodologia de pesquisa utilizada 

nesta dissertação, que inclui a descrição, de forma suscinta, dos municípios eleitos 

para o estudo em profundidade (economia, indicadores e principais características).  

 

O capítulo quatro é dedicado à apresentação e análise dos resultados da coleta de 

dados, na ordem sequencial dos objetivos específicos e relacionando tais resultados 

com as sinalizações dos autores mencionados no referencial teórico.   

 

O capítulo cinco objetiva apresentar as conclusões da pesquisa, também na ordem 

sequencial dos objetivos específicos, de forma a alcançar o objetivo geral, responder 

a questão geradora da pesquisa e confirmar ou refutar os pressupostos.  

 

Por fim, o sexto e último capítulo objetiva, na ordem sequencial dos objetivos 

específicos, fazer recomendações sobre a prática e a constituição do CIG, bem 

como sobre os métodos de avaliação do trabalho do CIG pelo TCEMG para que se 

melhore a prática dele, impactando na maximização da eficácia, da eficiência e dos 

resultados para a Administração Pública Municipal sob a ótica dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Indica as limitações 

da pesquisa, faz recomendações para futuras pesquisas e cita temas de artigos que 

poderão ser desenvolvidos após a aprovação desta dissertação. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO 

 

 

Pelo processo científico da dedução, contextualiza-se a Administração Pública 

desde a formação dos Estados. A Administração Pública foi se estruturando no 

decorrer dos séculos e com isso criou-se uma identidade, compreendida como 

características. Após esse breve histórico, aborda-se a Administração Pública no 

Brasil e aponta-se o direito financeiro, onde o CIG foi criado oficialmente. Em 

seguida, estuda-se o CIG com a devida especificidade. Pormenorizam-se a missão e 

os princípios que ele deve respeitar como agente público. Operacionalmente, o CIG 

é abordado como um sistema interligado e interdependente dentro da Administração 

Pública. Por fim, aborda-se como o CIG é constituído e qual a função do Controle 

Externo como seu agente fiscalizador.  

 

 

2.1 Administração Pública: Breve histórico 

 

 

Neste tópico, explana-se brevemente como foi o desenvolvimento da Administração 

Pública no decorrer da história como forma de demonstrar a importância dela para o 

desenvolvimento social e econômico das sociedades, ambiente ao qual o CIG está 

inserido.  

 

Segundo Spagnol (2004), as Cidades-Estados da Grécia antiga aplicavam tributos 

indiretos sobre produtos de consumo. Respeitando o princípio fundamental da 

liberdade individual, evitava-se a aplicação de impostos diretos, sendo adotadas as 

liturgias, que eram contribuições para financiamento de festas e construção de 

monumentos públicos. A tributação direta sobre os cidadãos passou a ser ordinária 

com o advento da expansão das guerras, instituindo assim a eisphora, o imposto 

extraordinário de guerra.  

 

Ainda de acordo com Spagnol (2004), a exemplo da Grécia antiga, o Império 

Romano também aplicava tributos indiretos e o tributum civium, o imposto análogo 
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ao eisphora grego e que, por ocasião da idade média, aplicava-se o Fonsadera que 

era pago pelos nobres caso eles não pudessem comparecer pessoalmente no 

campo de batalha. Tendo em vista que a aplicação do imposto direto também era 

evitada pelos romanos e considerando os êxitos militares deste império, a tributação 

direta foi deslocada para os povos vencidos e de forma coercitiva.  

 

Por sua vez, Brasil, RFB (2010) ratifica a imposição de impostos de guerra por 

ocasião da Idade Média. Após a era do feudalismo, os Estados foram se 

organizando até que fosse padronizado mundialmente o seu conceito, tal como se 

descreve a seguir.  

 

 

2.2 Administração Pública: características  

 

 

Na era moderna, os Estados absolutistas foram gradativamente institucionalizando-

se como Estados de direito. Segundo Araújo e Arruda (2004), os requisitos de um 

Estado são: organização política, direito público interno (constituição), governo 

próprio, território determinado e ações direcionadas a estabelecer a ordem social e o 

bem coletivo.  

 

Araújo e Arruda (2004), conceituam a Administração Pública como um conjunto 

coordenado de funções e aparelhamento, com a finalidade de atender aos 

interesses da sociedade, ou seja, satisfazer as necessidades coletivas. Para 

viabilizar essa missão, a Administração necessita de recursos, que são arrecadados 

por meio de tributos, classificados em impostos, taxas e contribuições. Tais recursos 

viabilizam a aquisição de materiais, recursos humanos, aparelhos, equipamentos, 

serviços de terceiros e equipamentos para a execução das políticas públicas. 

(ARAÚJO e ARRUDA, 2004) 

 

Castro (2008, p. 11) complementa: “O Estado visa ao bem comum do povo situado 

em determinado território”. 
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A origem constitucional do estado remonta a 1215 na Inglaterra, quando os 
barões obrigaram o rei João Sem Terra a assinar a magna carta, jurando-
lhe obediência e aceitando a limitação de seus poderes. [...] No século XVII, 
a Revolução Inglesa consagra a supremacia do parlamento como órgão 
legislativo. A ideia era a de que o Estado deveria possuir “um governo de 
leis, não de homens” (CASTRO, 2008, p. 12) 

 

 

Castro (2008) cita os componentes do Estado Constitucional, que seriam 

basicamente quatro, a saber: a confirmação da supremacia do indivíduo; a 

necessidade de limitação do poder dos governantes; a busca da racionalização do 

poder e a separação dos poderes.  

 

Mostesquieu apud Castro (2008) defendia que a mesclagem do poder legislativo 

com o poder executivo veda a liberdade e o governo passa a editar leis tirânicas 

para executá-las tiranicamente. A tese da separação dos poderes tem sua base na 

defesa da garantia da liberdade.  

 

De acordo com Brasil (2000), a LRF14, a operacionalização das políticas públicas 

municipais se dá através da execução direta, ou seja, utilizando-se da estrutura da 

administração organizadamente dividida em secretarias que representam as funções 

de governo ou de forma indireta, através de fundos, autarquias, fundações, 

empresas estatais dependentes, organizações não governamentais e empresas que 

prestam serviços públicos como concessionárias. Quando a Administração Pública 

não tem meios para executar uma obra ou fornecer algum produto ou serviço à 

sociedade, ela terceiriza o fornecimento ou a realização do serviço, mas ainda assim 

é uma execução direta, pois é a Administração Pública que paga diretamente ao 

fornecedor. As autarquias, a exemplo do departamento de água e esgoto e fundação 

municipal de cultura, representam administração indireta, pois recebem 

transferências da administração direta e administram tais recursos. Essas 

transferências são utilizadas na aquisição de bens de consumo, bens de natureza 

permanente e serviços para a satisfação das necessidades coletivas adstritas à 

missão institucional da administração indireta.  

 

                                                           
14 De acordo com o art. 1º § 3º, I, alínea b) 
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Nesta seara, Castro (2008) segrega bem a atribuição de cada agente público e 

político:  

 

 

Governo [...] significa autoridade, poder de direção, que preside a vida do 
Estado e provê as necessidades coletivas. [...] Administração Pública é o 
conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. [...] o 
governo age independentemente, enquanto a Administração o faz de 
maneira hierarquizada (CASTRO, 2008, p. 16-17). 

 

 

Castro (2008) enfatiza que a CF/1988 estabelece a responsabilidade política do 

governante que é a de comandar e dirigir, não se incluindo nesta a execução, que 

seria da Administração. Esta responderia pelos aspectos técnicos e legais. Percebe-

se a clara diferenciação entre políticas públicas e Administração Pública.   

 

Tendo caracterizado o Estado e a missão primordial da Administração Pública, 

pertinente se torna analisar como ela se formou no Brasil, pois parte-se da premissa 

de que a realidade atual é um produto de um longo processo histórico que se 

desenvolveu desde o seu descobrimento. Introduz, portanto, um entendimento no 

sentido de que fatores culturais podem afetar de forma relevante a interpretação, a 

concepção e a materialização do modus operandi da Administração Pública no 

decorrer da história. Percebe-se, ao longo da história, que o CIG sempre teve uma 

importância prática inexpressiva e que somente com o advento da LRF, atribuições 

mais abrangentes lhe foram imputadas, como um indício à promoção da 

maximização dos resultados da Administração Pública.  

 

 

2.3 A Administração Pública no Brasil 

 

 

O objetivo deste item é o de demonstrar as transformações ocorridas na 

Administração Pública no Brasil no decorrer dos tempos e como o sistema de CIG se 

tornou gradativamente imperativo para assegurar a eficácia, a eficiência, a 

efetividade e, consequentemente, melhores resultados para a Administração Pública 

e para o cidadão, por conseguinte.  
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2.3.1 Controle Interno limitado: histórico da auton omia restrita dos municípios  

 

 

Segundo o IBAM (2006), o município é uma unidade político-administrativa e o 

modelo brasileiro teve como inspiração a antiga República Romana. Em 

compensação ao domínio territorial pela força das armas e submissão à lei romana, 

os dominantes concediam certa autonomia aos povos vencidos, tal como casar-se, 

praticar o comércio e eleger os governantes municipais15, pelos seus cidadãos livres. 

O domínio dos Visigodos e árabes introduziu modificações no modelo de gestão 

municipal, tais como a tributação sobre os munícipes, o oficial de justiça, o vereador 

e o inspetor de pesos e medidas. Tal modelo se expandiu até Portugal que, por sua 

vez, ao colonizar o Brasil, instituiu o mesmo modelo burocrático que foi se 

aperfeiçoando no decorrer do tempo. Tais dados são confirmados pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1998).  

 

De acordo com Pires (1999), a Vila São Vicente, atual São Paulo, surgiu em 1532 e 

em seguida, surgiram Olinda, Santos, Salvador, Santo André de Borda do Campo e 

Rio de Janeiro. A estratégia inicial foi descentralizar o poder para viabilizar a 

colonização. Entretanto, estes pólos de poder, caracterizados como capitanias 

hereditárias, eram submetidas às vontades do poder central, a Coroa. É de tal 

relevância o comentário de Pires quanto à constituição e às atribuições da Câmara 

Municipal que se transcreve in verbis: 

 

 

O principal papel de governo local fora reservado à Câmara Municipal ou 
Câmara de Vereança, composta de vereadores escolhidos entre os grandes 
proprietários, os chamados “homens bons”, e juízes, ordinários ou de fora, 
estes enviados de Portugal para zelar pelos interesses da Coroa. Entre as 
atribuições da Câmara, a administração do patrimônio público, a 
autorização para construção de obras públicas, o policiamento, a nomeação 
de funcionários e o estabelecimento de impostos. (PIRES, 1999) 

 

                                                           
15 A Administração era exercida por um colegiado de dois ou quatro juízes, que tinham plenos 
poderes; pelos auxiliares administrativos, polícia, arrecadador de tributos, fiscal, defensor público e 
escribas.  
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Andrade (2004) resume a conjuntura sócio-econômica do Brasil imperial:  

 

 

Enquanto o município nos Estados Unidos da fase colonial, no começo do 
século XVIII, era uma realidade homogênea, com diferenças sociais e 
econômicas pequenas entre seus habitantes, no Brasil era hierarquizado – 
um fosso separava os donos de terras dos habitantes das vilas e cidades 
que se dedicavam ao artesanato e ao comércio. (ANDRADE, 2004, p. 206) 
 

 

Em complemento, Andrade (2004) salienta que muito embora o Brasil colônia fosse 

uma extensão do sistema burocrático tradicional português, este não conseguia 

fazer sua presença ser sentida em todo o seu território.  

 

A Constituição Política do Império do Brasil de 182416 dividia o território nacional em 

províncias, sob o regime do governo monárquico17 e com um presidente por 

Província. Já existia o Senado e a Câmara dos Deputados. A representação do 

império se estabelecia em cada província, com o nome de Conselho Geral da 

Província, sendo que nas províncias mais populosas eram compostas por vinte e um 

membros e nas demais, treze membros, em conformidade com os artigos 71 a 73 da 

retro-mencionada Constituição.     

 

Os artigos 72 e 82 da mesma constituição mencionam a Câmara dos Distritos, que 

tinha a função de viabilizar a intervenção dos cidadãos nos negócios da sua 

Província, que eram remetidos ao Secretário da Província (do Conselho Geral da 

Província), a portas abertas18 e as resoluções se concretizavam por maioria de votos 

dos membros presentes19. Tais resoluções eram encaminhadas à Câmara e ao 

Senado para transformação em projeto de lei para votação. No artigo 167, as 

Câmaras eram vinculadas às cidades e vilas, caracterizando-as como Câmara de 

                                                           
16 Vide nas referências: Brasil, Constituição de 1824. 
17 Monarquia (chefe de Estado com atividade vitalícia até a sua abdicação) é uma das duas formas de 
governo (sistema político). A outra forma é a república (chefe de Estado é eleito pelo povo para um 
mandato regular). Há ainda a anarquia, mas, a rigor, é uma ausência de governo. Os sistemas de 
governo são parlamentarismo (o poder legislativo – parlamento – apóia o Poder Executivo, sendo que 
o Chefe de Estado e de governo é o primeiro ministro) e presidencialismo (chefe de Estado e de 
governo é o presidente, em que os poderes são segregados em legislativo, executivo e judiciário).  
18 Percebe-se que desde então já se concebia o Princípio da Publicidade. 
19 Percebe-se também um embrião da democracia, ainda que no regime imperial em vigor.  
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Vereadores20. A Câmara seria composta pelo voto e teria a função de governar o 

município, inclusive no aspecto econômico. Andrade (2004) complementa a 

conjuntura política dos municípios apregoada pela própria Constituição, ao dizer que 

as competências das Câmaras Municipais, além de precárias, foram ainda mais 

reduzidas. Era prerrogativa das províncias atribuir poder político aos municípios 

segundo suas conveniências, como meio de fortalecer-se diante do poder central. 

Por outro lado, acreditava-se que conceder maior autonomia aos municípios e 

províncias poderia transformar ambos em centros de atividade política mais intensa, 

podendo mobilizar as bases da sociedade, criando assim certa preocupação e 

problemas ao poder central.  

 

Segundo Carvalho (2004), a Guarda Nacional foi criada em 1831 em substituição às 

ordenanças da época colonial, sendo o coronel, o comandante máximo desta 

guarda. A guarda era sustentada pelos comandantes, que eram também 

proprietários de terras ou comerciantes muito bem sucedidos. Dessa forma, os 

coronéis de transformaram em autoridades políticas. A República introduziu o 

federalismo, que abriu eleições para governos de estado e eram eleitos com o apoio 

dos coronéis e em contrapartida, estes recebiam os cargos políticos locais. Logo, 

esta estrutura de poder era financiada com recursos particulares, ou seja, dos 

coronéis. Cintra apud Andrade (2004) comenta que mais uma prova de lealdade 

feudal foi introduzida às classes rurais inferiores: O dever de votar no candidato 

escolhido pelo patrão, mesmo porque somente os detentores do poder econômico 

detinham recursos para viabilizar toda a logística do ato de votar. A única disputa 

política que apurava era aquela entre os coronéis21.    

 

Seibel e Oliveira (2006) complementam, destacando a prática da patronagem, que 

consistia na troca de empregos por votos, onde se mesclavam interesses públicos e 

privados, constituindo-se numa cadeia de relações de dependência22. Este tipo de 

relação era sustentada pela lealdade política e pessoal, em troca de proteção, 

                                                           
20 O vereador com maior número de votos seria o Presidente da Câmara.  
21 A população à época estava envolvida com uma série de dificuldades, sofria o descaso do governo 
e era muito explorada pelos latifundiários, situação em que emergiram insurgentes, como Antônio 
Conselheiro e suas dezenas de milhares de seguidores, até que a república massacrou Canudos, em 
05/10/1897, a cidade que construíram e viviam.  
22 Observar que as relações de dependência permanecem quando se trata da forma de provimento 
do Controle Interno no Brasil.  
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cargos oficiais e outros favores. Logo, a conjuntura clientelista impulsionava as elites 

na formação dessas redes de dependência, ampliando o seu campo de atuação e 

conquistando novos e mais fortes protetores.  

 

Andrade (2004) ratifica Carvalho ao citar Victor Nunes Leal, apontando a tríplice 

condição que resultou no coronelismo: a representatividade do poder econômico 

sobre o poder político nos municípios, a dependência dos municípios aos estados e 

à União e o isolamento da política local em relação às esferas de governo 

superiores. Andrade discorre sobre a reversão deste quadro com a industrialização, 

a urbanização e a expansão das comunicações, pois houve uma segmentação dos 

meios de produção. Tal reversão se intensificou com o advento da proclamação da 

república.  

 

Exatamente 466 dias após a Proclamação da República, foi promulgada a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil23 em 24/02/1891. Nesta 

oportunidade, o Congresso Constituinte organizou um regime livre e democrático, 

com forma de governo republicana, em que as províncias passaram a se chamar 

Estados Unidos do Brasil. O artigo 68 determinava que seria prerrogativa dos 

municípios a sua autonomia em tudo o que lhev dizia respeito, regulada através de 

medidas a serem adotadas pelos Estados federados.   

 

Em 16/07/1934, uma nova Constituição da República foi promulgada, outorgando 

aos estados a competência privativa para decretar a autonomia dos municípios24, a 

divisão em partes iguais entre estado e municípios do imposto de indústrias25 e a 

instituição de impostos pelo estado e a determinação do repasse de vinte por cento 

destes aos municípios26. Embora a Constituição de 1891 houvesse previsto a 

autonomia e sua regulação, nada foi feito pelos Estados quanto a essa autonomia. A 

Constituição de 1934 detalhou outras características do poder municipal, tais como a 

eletividade do Prefeito e vereadores, a liberdade em tributar e alocar tais recursos e 

a organização de sua máquina administrativa27. A Constituição ainda concedeu aos 

                                                           
23 Vide nas referências: Brasil, Constituição de 1891. 
24 de acordo com o artigo 7º, inciso I, alínea d). 
25 de acordo com o artigo 8º, inciso II, § 2º. 
26 de acordo com o artigo 10, parágrafo único. 
27 de acordo com o artigo 13. 
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municípios o direito de cobrar impostos com licenças, sobre a propriedade predial 

e/ou territorial, sobre diversões, sobre a renda de imóveis rurais e as taxas de 

serviços28. Há de se verificar que o estado somente poderia intervir nos municípios 

caso estes fossem impontuais com suas dívidas. Os artigos 17 e 19 criam 

vedações29 aos três entes federativos e ao Distrito Federal, similares aos princípios 

fundamentais da Carta Política de 1988.  

 

Verifica-se ainda que o artigo 138 da Constituição de 1934 outorgava aos municípios 

a atribuição de legislar sobre a defesa e assistência social em seu território, além do 

artigo 141, que obrigava os municípios a aplicar 1% de seus tributos em amparo à 

maternidade e à infância.  

 

Em contrapartida da liberdade de tributar, a Constituição de 1934 transferiu a 

responsabilidade aos municípios na aplicação de, no mínimo, 10% de seus impostos 

na manutenção e no desenvolvimento do ensino30. Em caso de secas, os municípios 

teriam que aplicar 4% de sua receita tributária em assistência econômica à 

população atingida.  

 

Com o Estado Novo, uma nova Constituição foi decretada em 10/11/1937, sob o 

pretexto de assegurar a ordem e evitar uma “funesta iminência de guerra civil” e 

contra a “infiltração comunista, exigindo remédios, de caráter radical e permanente”. 

Aponta-se como inovação constitucional a garantia do livre comércio e tráfego31, 

vedando aos municípios a cobrança de impostos interestaduais. Nesta oportunidade, 

foi permitida a criação de consórcios intermunicipais32. 

 

Com a redemocratização do país, em 18 de setembro de 194633 foi promulgada a 

Nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Ela determinava que 60% da 

                                                           
28 de acordo com o artigo 13 § 2º. 
29 de acordo com o artigo 112, item 3, a inelegibilidade dos prefeitos, autoridades policiais,  
funcionários do fisco, parentes até 3º grau até um ano após o mandato. O artigo 142 vedava a 
concessão de garantia de juros a concessionárias. O artigo 172 passou a proibir a acumulação 
remunerada de cargos públicos, salvo professores, técnicos, cargos em comissão ou função 
confiança e que haja compatibilidade de horários.  
30 Percebe-se que o artigo 157 se constitui no embrião do Fundo de Educação, que culminaria no 
FUNDEB. 
31 De acordo com o artigo 25. 
32 De acordo com o artigo 29. 
33 Vide nas referências: Brasil, Constituição de 1946. 
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arrecadação de um imposto similar ao ICMS deveria ser proporcionalmente 

distribuído entre os estados, DF e municípios34. No mesmo artigo, era determinado 

que a União transferisse 10% da arrecadação com o Imposto de Renda aos 

municípios (exceto capitais), sendo imperativa a aplicação de no mínimo 50% em 

benefícios de ordem rural. O artigo 22 determinava que a fiscalização dos 

municípios fosse definida pela constituição dos respectivos estados.  

 

A taxa de serviços prevista pela Constituição de 1934, de competência do município 

foi ampliada para um imposto “sobre atos de sua economia ou assuntos de sua 

competência”35 e a Constituição de 1946 previa “quaisquer outras rendas que 

possam provir do exercício de suas atribuições e da utilização de seus bens e 

serviços”36. 

 

Comparativamente, na Constituição de 1934, 10% dos impostos municipais 

deveriam ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na 

Constituição de 1946, este percentual aumentou para 20%37. Em 1946, aos 

municípios foi autorizada a adoção de símbolos próprios.  

 

Com o golpe militar de 1964, outra mudança constitucional foi promulgada. Em 24 

de janeiro de 196738, o Congresso Nacional decretou e promulgou a Constituição da 

República Federativa do Brasil. A autonomia dos municípios39 era assegurada pela 

eleição direta de Prefeitos e Vereadores, pela legislação de seus próprios tributos, 

bem como a gestão de seu próprio orçamento. Os municípios que eram 

considerados politicamente vulneráveis eram declarados de interesse da segurança 

nacional e, por isso, os Prefeitos destes municípios eram nomeados pelo 

Governador com prévia autorização do Presidente da República e por lei de 

iniciativa do próprio Poder Executivo. Os tributos40 foram classificados em impostos, 

taxas e contribuições. Foi criado o estatuto da imunidade tributária41. O imposto 

similar ao atual ICMS, que na Constituição de 1946 era distribuído aos Estados e 
                                                           
34 De acordo com o artigo 15, § 2º. 
35 De acordo com o artigo 29, inciso V. 
36 De acordo com o artigo 30, inciso III. 
37 De acordo com o artigo 169. 
38 Vide nas referências: Brasil, Constituição de 1967. 
39 De acordo com o artigo 16. 
40 De acordo com o artigo 19, § 1º. 
41 De acordo com o artigo 20, inciso III. 
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Municípios na proporção de 60%, na Constituição de 1967, 80% passou a ser dos 

Estados e 20% dos municípios42. À título de inovação, os municípios puderam 

legislar sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza43. 

 

Em relação ao controle de gastos, a Constituição de 1967 já previa a limitação dos 

gastos com pessoal dos municípios à proporção de 50% das suas Receitas 

Correntes44, sendo sua adequação imperativa até 31 de dezembro de 197045. A 

estabilidade dos servidores públicos municipais foi assegurada pelo artigo 177, § 2º, 

desde que contassem com cinco anos de serviço público até 24 de janeiro de 1967.  

 

De acordo com Andrade e Dutra (2009), desde a colônia até a CF/1988, a 

autonomia dos municípios sempre foi limitada pelas esferas superiores de governo. 

A transformação econômica com a industrialização pós-guerra criou uma situação 

de maior autonomia para os municípios maiores, mas com o golpe militar de 1964 

essa autonomia foi novamente restringida pelas esferas superiores de governo 

federal, ainda que a capacidade financeira municipal tenha aumentado em função da 

reforma tributária.  

 

 

2.3.2 Controle Interno necessário: Reflexo da auton omia maximizada dos 

municípios.  

 

 

Ainda segundo os autores Andrade e Dutra (2009), os municípios se tornaram 

autônomos com o advento da carta política de 1988, com maiores direitos em 

relação à arrecadação e ao mesmo tempo com maiores deveres em relação à 

prestação de serviços públicos essenciais, sem que eles tivessem um histórico e 

uma estrutura adequada para implementação. Salientam que um cenário 

macroeconômico de hiperinflação, de fato, prejudica a elaboração do planejamento 

governamental, tanto anual quanto plurienal, repercutindo no descontrole dos gastos 

públicos e geração de dívidas. Os autores Andrade e Dutra (2009) complementam 

                                                           
42 De acordo com o artigo 24, § 7º. 
43 De acordo com o artigo 25, II. 
44 De acordo com o artigo 66, § 4º. 
45 De acordo com o artigo 179. 
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que, com a estabilidade monetária proporcionada pelo Plano Real, em 1993, foi 

possível criar instrumentos de planejamento e controle do Erário, culminando na 

promulgação da LRF no ano 2000. Ela tem seu foco no equilíbrio financeiro e fiscal, 

mas sem um adequado lastro de efetividade quanto ao seu planejamento e controle.  

 

Pereira (2002) defende que a eficácia na modernização e na reforma administrativa 

consiste na descentralização política. Enfatiza que no Brasil a descentralização 

ocorreu na forma de delegação de responsabilidades do governo central às outras 

esferas de governo, em especial, aos municípios. Pereira (2002) ainda salienta a 

reação ao período pós-ditadura militar: 

 

 

Reagindo à concentração do poder no governo central durante os regimes 
militares, a idéia geral subjacente era que o governo central deveria 
transferir aos Estados/províncias e/ou no nível local todos os serviços 
sociais, exceto a previdência social, de modo que se tornassem melhor 
adaptados e mais accountable ao povo local. (PEREIRA, 2002, p. 12-13) 

 

 

Pereira (2002) descreve o efeito desta descentralização no aumento da arrecadação 

dos municípios, que geraram um desequilíbrio nas contas públicas, pelo excesso de 

gastos ao longo dos anos.  

 

 

Como um resultado da Constituição Brasileira de 1988, a parcela das 
municipalidades nos rendimentos totais de impostos dobrou. Por algum 
tempo, os prefeitos tiveram dificuldades em usar este dinheiro novo, uma 
vez que os Estados e o governo federal continuaram a fornecer seus 
serviços habitualmente insatisfatórios. A Constituição havia redefinido as 
parcelas dos rendimentos, mas não as responsabilidades dos diferentes 
níveis de governo. Contudo, gradualmente, as municipalidades 
empreenderam novas tarefas sociais. (PEREIRA, 2002, p. 13) 

 

 

Tal descontrole culminou na aprovação e promulgação da LRF, exigindo do Poder 

Público planejamento, transparência e responsabilidades, em especial quanto ao 

respeito aos limites de gastos com pessoal e com dívidas, bem como a garantia da 

aplicação dos índices obrigatórios com saúde, educação e resultados econômicos.  
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Quanto à autonomia dos municípios, constata-se significativa ampliação, ainda que 

envolvam recursos das outras esferas de governo. Em entrevista46, o Prefeito de 

Lagoa Santa, Rogério Avelar descreve bem a questão da autonomia municipal que 

se concretiza com a realização de convênios47 (grifos do autor): 

 

 

Para o Prefeito, a parceria entre municípios e Estado impulsiona de maneira 
mais eficaz o crescimento das cidades: “São as Prefeituras que detém o 
conhecimento das principais demandas de seus municípios. Quando o 
governo do Estado realiza convênios como esse, ele nos dá autonomia 
para resolver os problemas  da cidade e melhorar a qualidade de vida da 
população, ou seja, o dinheiro público é empregado de maneira mais 
eficiente”. (JORNALISTA, 2010) 

 

 

Em complemento, o mesmo jornal ainda noticia que a Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas (SETOP) concederia recursos por meio de convênios 

com 207 municípios, no montante de R$110 milhões para obras de melhoramento 

de vias públicas, revitalização e construção de praças, pontes, ginásios, complexos 

esportivos, parques de exposições, áreas de eventos e iluminação pública. Segundo 

dados do Tesouro Nacional48, 23,50% da Receita da União é transferida aos 

municípios através do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).  

 

Tendo finalizada uma breve abordagem sobre o desenvolvimento dos municípios no 

Brasil, analisam-se como as organizações são tipificadas e caracterizadas segundo 

a legislação em vigor.  

 

De acordo com o Código Civil Brasileiro, as Instituições são classificadas em dois 

grandes grupos, a saber: O grupo das instituições públicas e o grupo das instituições 

privadas. As instituições privadas são classificadas em associações, sociedades, 

                                                           
46 Ainda que o jornal Éh.Notícia (ano 4, edição 192, 10 a 16 de junho de 2010) tenha seu âmbito 
restrito aos municípios da rodovia MG10, conhecida como Linha Verde, torna-se uma referência 
relevante porque noticia as realizações do poder público municipal que afetam diretamente e 
diariamente as bases da sociedade.   
47 Os municípios, geralmente por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ou 
Secretaria Municipal de Planejamento, elaboram projetos de obras que o município carece e submete 
à aprovação das Secretarias de Governo do Estado e/ou aos Ministérios. Se o projeto é aprovado, o 
município recebe a transferência voluntária, acompanhada de cronogramas, etapas e rigorosa 
Prestação de Contas.  
48 Dados obtidos em palestra proferida pelo Técnico do Tesouro Nacional Bruno Mangualde no 
Conselho Regional de Contabilidade de MG em agosto/2010. 
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fundações, organizações religiosas e os partidos políticos. As instituições públicas 

encontram-se alocadas em três esferas de governo, também chamadas de entes 

federativos, ou seja, as esferas federal, estadual e municipal. Inserido no Município, 

no Estado ou na União, encontram-se as autarquias, as associações públicas, as 

fundações públicas, os fundos e outras entidades criadas por lei. Esta organização 

político-administrativa regionalizada, atrelada ao poder político segregado em 

Legislativo, Executivo e Judiciário, cuja concepção foi herdada de Montesquieu, 

constitui o Estado Democrático de Direito chamado Brasil. Vale salientar que as 

Organizações Não Governamentais pertencem ao grupo de instituições privadas.  

 

Analisou-se neste tópico que a autonomia dos municípios brasileiros, ao longo da 

história, sempre foi restrita e dependente do poder central. A relevante autonomia 

concedida aos municípios brasileiros foi prevista pela CF/1988, onde se concede a 

eles o direito de instituir e regulamentar a cobrança do IPTU, do ISSQN, do ITBI, das 

taxas, tarifas e contribuições, que inclui as de melhoria e as de custeio da iluminação 

pública. Além disso, os municípios foram contemplados com maiores participações 

nas receitas da União e do Estado. Por fim, a prática das transferências voluntárias, 

através de convênios da União e dos Estados com os municípios, permitiu a 

aplicação de recursos em projetos de infra-estrutura e urbanismo consistentes, a 

partir de projetos viáveis e previamente aprovados pelos concedentes. A CF/1988, 

em seu artigo 165, estabeleceu que uma lei complementar criaria normas de gestão 

financeira, que somente entrou em vigor no ano 200049. Portanto, este lapso de 

tempo permitiu que a abundância de recursos nos municípios sem normas precisas 

de gestão repercutissem no desequilíbrio das finanças públicas. 

 

Tendo contextualizado o desenvolvimento dos municípios brasileiros no decorrer da 

história, analisa-se a prática do Controle Interno no embrião do direito financeiro do 

Brasil.  

 

 

 

 

                                                           
49 Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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2.4 Controle Interno: Surgimento formal nas finança s públicas 

 

 

O primeiro instrumento histórico de controle das finanças públicas mais consistente 

que se encontra no arcabouço legal brasileiro é o decreto nº 15.783 de 08/11/1922, 

que consistia no Regulamento geral da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Pelo estudo das 164 páginas deste regulamento, depreende-se que não eram 

estabelecidas normas gerais. Tal norma pode ser considerada de referência pelos 

vários mecanismos previstos: Criara a “Contadoria Central da República”, 

subordinada ao Ministério da Fazenda e fiscalizada pelo Tribunal de Contas. 

Estabelecia o orçamento público com o controle rigoroso dos inventários e suas 

variações, balancete orçamentário mensal segregado por “verbas”, com ênfase na 

despesa paga e empenho da despesa. Previa o balancete comparativo da receita 

orçada e arrecadada, balanço patrimonial, termo de responsabilidade sobre os bens, 

demonstração das variações patrimoniais, prazo de consolidação das contas na 

Contadoria Central até 30 dias do mês subseqüente. Exigia a escrituração contábil 

pelo método das partidas dobradas50, tomada de contas, edição de instruções 

normativas, notas explicativas às demonstrações, plano de contas, créditos 

adicionais suplementares, especiais e extraordinários. Estabelecia a dívida flutuante, 

devedores diversos, demonstração da dívida interna e externa, operações de 

crédito, prestação de contas geral e trimestral ao TCEMG, Prestação de Contas 

Anual ao Poder Legislativo. Enfim, deve-se reconhecer que a Lei 4.320/64 pareou-se 

no Decreto 15.783/1922 e que se constitui, no período em que se elabora esta 

dissertação, o direito financeiro.  

 

De acordo com o Decreto 15.783/1922, o Órgão Centralizador da Contabilidade da 

União possuía atribuições análogas ao CIG, a saber:  

 

 

fiscalização da contabilidade do empenho das despesas (artigo 8º, inciso I 
alínea c); [...] fiscalização permanente da contabilidade do patrimônio, quer 
inspeccionando o desdobramento analytico de todas as suas contas e sub-
contas, em confronto com os respectivos inventários, quer promovendo a 

                                                           
50 Método publicado pelo italiano Luca Paccioli no século XV, em que, para cada lançamento contábil, 
deveria existir uma conta de débito e uma conta de crédito com o mesmo valor. 
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organização dos processos de tomadas de contas dos responsaveis pela 
guarda e conservação dos bens publicos (artigo 8º, inciso II alínea b). 
 
(...) responsaveis por adeantamentos ou saldos em poder (...) 
providenciando, no final de cada exercicio, para a cobrança de taes debitos, 
por intermedio das autoridades competentes. (artigo 8º, inciso III alínea c) 
(BRASIL, LEGISLAÇÃO, 1922) 

 

 

O artigo 8º inciso III, alínea e) ainda menciona a intervenção da Contadoria Central 

em caso de atrasos na entrega dos balanços, pelas contadorias seccionais, em que 

a Contadoria Central aplicaria penalidades por atraso ou inobservâncias legais. 

Observa-se que o decreto já previa multa de 200 a 10.000 réis em face ao não 

cumprimento do decreto, por quem de direito. O poder de multar era daquele que 

apurava as responsabilidades e era aplicada sobre o cargo hierarquicamente e 

imediatamente inferior, em que a Diretoria da Despesa Pública era imediatamente 

comunicada para desconto em folha, limitada mensalmente a 20% sobre os 

vencimentos. O artigo 16 determinava que a não comunicação da aplicação da 

penalidade incorreria em sanção àquele que não comunicou e o fato deveria ser 

denunciado ao TCEMG para a efetivação da cobrança, sem prejuízo do direito de 

regresso51.  

 

Concluída a revisão histórica e legal do CIG, salienta-se, a seguir, a sua missão, 

seus princípios e suas atribuições.  

 

 

2.5 Controle Interno: Missão e Princípios  

 

 

Em conformidade com o Princípio Constitucional da Legalidade, a Administração 

Pública deve proceder como prescreve a Constituição Federal, as Leis e as normas. 

Portanto, o modus operandi da Administração Pública não tem a mobilidade e a 

flexibilidade do mundo corporativo. Assim, adotam-se as decisões da suprema corte 

do país para balizar o entendimento acerca dos princípios constitucionais, pois elas 

sobrepujam, pela ordem, o entendimento de qualquer doutrinador do assunto.  

                                                           
51 Quando alguém paga por algo que não deve, pode exercer o direito de regresso, que é cobrar a 
restituição do valor pago, pelo legítimo devedor.  



36 

 

 

Segundo a CGU (2006), este órgão de Controle Interno na esfera federal foi criado 

em 02 de abril de 2001 por uma Medida Provisória, regulamentada por um decreto 

em 2002, sendo objeto de nova Medida Provisória em 2003 que, enfim, foi 

convertida na Lei 10.683/2003. Esta foi regulamentada pelo Decreto 5.683/2006. 

Institucionalmente, a CGU tem status de Ministério (Ministério do Controle e da 

Transparência) e tem como missão o controle, a correição, a prevenção da 

corrupção e a ouvidoria.  

 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o CIG tem uma função ainda 

mais nobre, que é a de medir: 

 

 

(...) a eficiência do administrador e da organização que dirige, com o sentido 
de saber se prestaram, efetivamente, os serviços que lhes compete. E, 
quando não se produzem resultados satisfatórios, é por meio desses órgãos 
que se identificam as razões e procuram-se os meios para correção. 
(BRASIL, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010) 

 

 

A princípio, o CIG é importante não somente para o Órgão controlado, mas para 

todas as partes interessadas na instituição pública. Um alto nível de burocratização 

permite que os procedimentos administrativos sejam padronizados e assim os 

processos tendem a fluir com maior eficiência. Fornecedores sabem como proceder 

junto à Administração Pública para obter mais rapidamente os seus interesses. 

Servidores Públicos têm ciência, de forma pormenorizada, de suas atribuições, 

minimizando conflitos e maximizando o seu desempenho. O cidadão não 

desconhece todo o procedimento que deve ser por ele adotado, bem como a ciência 

de como a Administração vai proceder para que os seus interesses sejam 

plenamente atendidos. O próprio Administrador Público se protege, pois um sistema 

de trabalho eficaz e eficiente não o expõe a riscos que podem culminar na 

caracterização de improbidade administrativa e outras sanções e penalidades 

administrativas e criminais.  Portanto, ideologicamente, a implantação de um sistema 

verdadeiramente burocrático na Administração Pública permite o exercício da 

governança corporativa e da governabilidade política. Caso a Administração Pública 
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não alcance os seus objetivos, caracterizar-se-ia um sintoma de disfunção no 

funcionamento dessa burocracia52.  

 

Fernandes (1999) já dizia que os princípios estão para o direito como o alicerce para 

o edifício. E complementa: “expressos ou não na lei, são os princípios que garantem 

harmonia e consistência à ciência jurídica” (FERNANDES, 1999, s.p.). Por esse 

motivo, os Princípios são, para o direito, como os alicerces são para um edifício.     

 

O Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, já enfatizou a importância dos 

princípios como uma orientação compulsória que deve nortear as ações de todos os 

agentes políticos e públicos, que inclui o CIG:  

 

 

"A administração pública é norteada por princípios conducentes à 
segurança jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a 
justificativa, não se coaduna com os citados princípios, sob pena de grassar 
a insegurança." (MS 24.872, voto do Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
30-6-2005, Plenário, DJ de 30-9-2005.) (BRASIL, STF, s.p.) 

 

 

A decisão retro-transcrita concatena-se com a opinião de Fernandes (1999), quando 

este afirma que se algo não esteja prescrito em lei, são os princípios que garantem a 

harmonia e a consistência da ciência jurídica.   

 

Os princípios constitucionais são de tal forma relevantes que devem estar sempre 

presentes na mente do agente de CIG para nortear todas as suas ações, caso 

surjam dúvidas no cumprimento de lei ou norma que não prescreve com a sua 

devida especificidade. Apresentam-se, pois, os princípios da Administração Pública.  

 

Segundo Spagnol (2004), ao dissertar brevemente sobre a origem do tributo, revela 

pertinente comentário ao Princípio da Legalidade: 

 

 

Com o gradual fortalecimento da burguesia, passou esta a ter 
representantes junto à curia, anteriormente composta somente pelo clero e 

                                                           
52 Vide próximo capítulo que discorre de forma especificada o tema. 
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pala nobreza, originando-se as Cortes Medievais, cuja função básica era 
autorizar, em nome dos súditos, a imposição fiscal, constituindo-se, desta 
forma, em um embrião do princípio da legalidade. SPAGNOL (2004, P. 9) 

 

 

Porém, segundo Brasil, RFB (2010), o embrião do princípio da legalidade antecede o 

crescimento da burguesia (grifo do autor): 

 

 

Quando Ricardo Coração de Leão voltou das cruzadas lutou contra João 
Sem Terra para recuperar seu trono. O povo já tão cansado de ser 
explorado exigiu que o novo rei assinasse um documento que o protegesse 
contra tanto abuso: a MAGNA CARTA . Esse documento tem uma grande 
importância histórica, por ser a primeira limitação legal ao poder dos reis de 
cobrar tributos. (BRASIL, RFB, 2010) 

 

 

No Estado Democrático de Direito, o povo toma as decisões sobre o funcionamento 

da Administração Pública através de seus representantes, como se pode perceber 

na introdução da Constituição Brasileira de 1988: “Nós, representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático (...)” (BRASIL, 1988, p.1). E também pelo parágrafo único do artigo 1º 

da Constituição: “Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

(BRASIL, 1988) 

 

Decisão do Supremo Tribunal Federal esclarece que a Administração Pública deve 

reger-se pelas disposições prescritas na CF/1988, nas leis e nas normas 

complementares. Qualquer ato público que não esteja previsto em lei fere o Princípio 

Constitucional da Legalidade. Corresponderia afirmar que na Administração Pública, 

“tudo deve ser feito assim” sob pena de caracterizar violação à ordem vigente: 

 

 

"Princípios constitucionais: CF, art. 37: seu cumprimento faz-se num devido 
processo legal, vale dizer, num processo disciplinado por normas legais. 
Fora daí, tem-se violação à ordem pública, considerada esta em termos de 
ordem jurídico-constitucional, jurídico-administrativa e jurídico-processual." 
(Pet 2.066-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 19-10-2000, 
Plenário, DJ de 28-2-2003.) (BRASIL, STF) 

 



39 

 

 

Como complemento, outra decisão do STF exemplifica que qualquer pleito junto à 

Administração Pública deve possuir o amparo legal sob pena de improvimento: 

 

 

“Inviável a invocação dos princípios de direito administrativo consagrados 
no caput do art. 37 da CF para garantir à embargante estabilidade no 
emprego não prevista na legislação pertinente, ante o disposto no art. 173 
da Lei Maior.” (RE 363.328-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 2-12-
2003, Segunda Turma, DJ de 19-12-2003.) No mesmo sentido: AI 651.512-
AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 5-5-2009, Primeira 
Turma, DJE de 5-6-2009. (BRASIL, STF) 
 

 

Até mesmo o caso de intervenção do Estado na Economia deve estar previsto em 

lei, conforme dispositivo constitucional: 

 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. (BRASIL, 1988) 

 

 

E, para finalizar a exemplificação, a procuração que o povo concede aos seus 

representantes, por meio da eleição, se expressa na mesma imposição fiscal da 

idade média, porém, conhecida atualmente como Código Tributário Nacional: 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º Esta Lei regula, com 
fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o 
sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, 
inciso XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito 
tributário aplicáveis (...) (BRASIL, 1966) 

 

 

Partindo da premissa que as leis são aprovadas pelo Poder Legislativo, percebe-se 

que o governo é composto por um sistema harmônico e integrado entre os três 

poderes. Isso quer dizer que, ainda que o Poder Executivo possa editar leis de sua 

competência, é o Poder Legislativo que decide sobre elas. Essa relação de poder e 



40 

 

interdependência permite que o poder governamental seja dividido entre os poderes, 

evitando que o poder público seja concentrado em uma pessoa, que pode se 

transformar em tendencioso e tirano. Em seguida, analisa-se o segundo princípio a 

ser abordado, que é o Princípio Constitucional da Impessoalidade.  

 

De acordo com o dicionário On Line da UOL53, impessoalidade é: “1 Que não é 

pessoal. 2 Que não se refere a pessoa ou pessoas. 3 Que não existe como pessoa. 

4 Diz-se dos verbos que não têm pessoas ou sujeito, e que por isso se conjugam 

unicamente na 3ª pessoa do singular.” 

 

Segundo o Dicionário Aurélio On Line54, impessoalidade é “Que não pertence a 

ninguém em particular: a razão é impessoal. / Que não tem personalidade, sem um 

sujeito determinado”. 

 

O dicionário Priberam55 complementa e ratifica: “2. Que não existe como pessoa. 3. 

Que não pertence a uma pessoa em particular. 4. Que não se refere a pessoa 

determinada”. 

 

Tais definições da língua portuguesa são inequívocas aos definir a impessoalidade: 

qualquer coisa que não está ligada a uma pessoa ou a um sujeito determinado.  

 

A título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a não nomeação de 

candidato aprovado em concurso público como ato lesivo ao Princípio da 

Impessoalidade:  

 

 

“O Tribunal retomou julgamento de mandado de segurança impetrado 
contra ato omissivo do Procurador-Geral da República e da Procuradora-
Geral da Justiça Militar, consistente na negativa de nomeação da 
impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de promotor da 
Justiça Militar, não obstante a existência de dois cargos vagos – (...) 
Considerou, por fim, que essa autoridade teria incorrido em ilegalidade, haja 
vista a ofensa ao princípio da impessoalidade, eis que não se dera a 
nomeação por questões pessoais, bem como agido com abuso de poder, 
porquanto deixara de cumprir, pelo personalismo e não por necessidade ou 

                                                           
53 Vide em referências: UNIVERSO ON LINE. Dicionário On line Michaellis. 
54 Vide em referências: DICIONÁRIO DO AURÉLIO. On line. 
55 Vide em referências: DICIONÁRIO PRIBERAM. On line. 
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conveniência do serviço público, a atribuição que lhe fora conferida.” (MS 
24.660, Rel. Ellen Gracie, julgamento em 14-9-2006, Informativo 440.) 
(BRASIL, STF) 

 

 

O terceiro princípio constitucional a ser estudado é o da Moralidade. A moralidade 

compõe um princípio complexo que está atrelado à cultura, às crenças e valores de 

uma sociedade. É de tal complexidade que enseja um trabalho de pesquisa 

específico. Por esse motivo, atem-se ao que a suprema corte do país entende como 

Princípio da Moralidade. 

 

 

Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do 
princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser 
ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder 
ou de finalidade." (ADI 3.026, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 8-6-2006, 
Plenário, DJ de 29-9-2006.) (BRASIL, STF) 

 

 

A decisão expressa que a alocação de recursos públicos em destinação alheia ao 

que a lei prescreve caracteriza desvio de finalidade e incorre em transgressão do 

Princípio da Moralidade. O desvio de finalidade pode ser caracterizado quando um 

bem público é usufruído para atendimento a interesses particulares:  

 

 

Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são 
indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, 
mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses 
confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio 
da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente 
quando se tem em vista que a solução adotada pela administração é a que 
melhor atenderá à ultimação deste interesse." (RE 253.885, Rel. Min. Ellen 
Gracie, julgamento em 4-6-2002, Primeira Turma, DJ de 21-6-2002.) 
(BRASIL, STF) 

 

 

Em complemento, o STF entende ser imoral e não razoável concurso público atribuir 

pontuação diferenciada quando um servidor público detém título de pós-graduação: 

 

 

Discrepa da razoabilidade norteadora dos atos da administração pública o 
fato de o edital de concurso emprestar ao tempo de serviço público 
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pontuação superior a títulos referentes a pós-graduação.” (RE 205.535-AgR, 
Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22-5-1998, Segunda Turma, DJ de 
14-8-1998.) (BRASIL, STF) 

 

 

O Princípio da Publicidade determina que, por ser pública a Administração, todos os 

atos devem ser públicos como forma de prestar contas à sociedade que sustenta a 

Administração Pública através do pagamento de tributos. Logo, qualquer ato público 

que não seja amplamente evidenciado ao público fere o Princípio Constitucional da 

Publicidade. Como exemplo, a alocação de recursos públicos e sua utilização deve 

ser evidenciada ao ente federativo concedente, conforme decisão do STF: 

 

 

Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações 
sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, 
com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo 
bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para 
instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio 
público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição." (MS 21.729, 
Rel. p/ o ac. Min. Néri da Silveira, julgamento em 5-10-1995, Plenário, DJ de 
19-10-2001.) (BRASIL, STF) 

 

 

De acordo com o Estadão (2009), o Senado Federal Brasileiro teria deixado de 

publicar vários atos oficiais, descumprindo assim o Princípio Constitucional da 

Publicidade, que ensejaria a anulação de todos os atos:  

 
 

Os atos secretos no Senado chegam ao total de 650: Balanço é da 
comissão de sindicância, que deve adotar termo ‘boletins não publicados. O 
relatório deve sugerir ainda que a análise sobre o significado de cada ato e 
os motivos de seu sigilo - erro técnico ou proteção intencional - seja feita por 
órgãos de dentro do Senado, como Advocacia-Geral e Secretaria de 
Controle Interno, e também de fora da Casa, como o Tribunal de Contas da 
União (TCU) e o Ministério Público (ESTADÃO, 2009). 

 

 

A princípio, nomear parentes para cargos públicos feriria não somente os Princípios 

Constitucionais da Impessoalidade e da Moralidade. No entanto, o STF decidiu que 

a nomeação de parentes para cargos políticos, ou seja, de direção superior, é 

permitido, sendo vedada a nomeação de parentes para cargos em comissão de 

natureza técnica, ao nível de agente público. Recomenda-se, para futuras 



43 

 

pesquisas, problematizar a súmula vinculante nº 13 do STF que aparentemente 

permite a nomeação de cargos de direção superior a parentes que não 

necessariamente possuem habilitação e qualificação técnica para o bom 

desempenho do serviço público, que podem repercutir em malversação e outras 

disfunções da burocracia.  

 

 

“A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e 
indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a CF” (Súm. vinculante 13) (BRASIL, STF). 

 

 

Muito embora os princípios constitucionais sejam relevantes e de uma ideologia 

apropriada para a boa gestão da coisa pública, eles não necessariamente refletem 

as crenças, os valores e a própria cultura da sociedade, sendo fixada de forma 

coercitiva. Logo, os princípios são potencialmente descumpridos.  

 

Noutra esfera de análise, as permissividades são amplamente utilizadas. Uma delas 

é a autonomia concedida a cada ente federativo em legislar sobre as formas de 

contratação no serviço público. Por muitas vezes, as legislações próprias criam 

cargos essenciais ao cumprimento dos princípios constitucionais como cargo em 

comissão, de livre nomeação e exoneração, estabelecendo assim uma relação de 

dependência com o agente que nomeia, ferindo o propósito maior que seria o 

interesse público.  

 

Tendo citados e explicados os princípios elementares que devem nortear a conduta 

do CIG, com o suporte das decisões da Suprema Corte do país, ele é analisado 

como um sistema integrado e interdependente dentro da Administração Pública, 

como condição elementar para se alcançar eficácia e eficiência operacional, 

condições que maximizariam os resultados da coisa pública.  
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2.6 Controle Interno: Um Sistema Governamental 

 

 

As instituições se organizam para alcançar a eficácia e a eficiência em suas ações, 

para que possam alcançar seus objetivos e cumprir sua missão institucional. 

Quando as organizações se vêem como um sistema, em que suas partes dependem 

entre si e se relacionam, a eficácia e a eficiência se tornam mais viáveis.  

 

De acordo com a organização ISSS (2010)56, Ludwig von Bertalanffy57 é uma 

referência para se entender a Teoria dos Sistemas. Assim a organização descreve o 

trabalho de Bertalanffy, in verbis: 

 

 

In this critical review of morphogenetic theories Bertalanffy tried to solve the 
crucial issue of reduction, namely, whether the categories of biology are 
different from the physical ones, or whether an absolute reduction from the 
biological domain to the physical one is possible at all. He resolved this 
enigma with the organismic system theory that assigns to the biological 
systems a self-organizational dynamics. The organismic system theory 
should experimentally investigate how the pattern formation functions (1929, 
1931). For it, he developed the kinetic theory of open systems 
characteristics of which are equifinality and steady state. His main goal was 
to unite metabolism, growth, morphogenesis and sense physiology to a 
dynamic theory of stationary open systems (1933, 1938). 

 

 

Traduzindo para o português, obtém-se a seguinte mensagem: 

 

 

Nesta revisão crítica das teorias morfogenéticas, Bertalanffy tentou resolver 
a questão crucial de redução, ou seja, se as categorias de biologia são 
diferentes das físicas, ou se uma redução absoluta do domínio biológico 
para o físico é possível a todos. Ele resolveu esse enigma com a teoria 
sistêmica organísmica como sistema que atribui aos sistemas biológicos 
uma dinâmica de auto-organização. A teoria sistêmica organísmica deve 
investigar experimentalmente o funcionamento do padrão de formação 
(1929, 1931). Para isso, ele desenvolveu a teoria cinética dos sistemas 

                                                           
56 Vide em referências: INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE SYSTEMS SCIENCES - ISSS 
57 (1901-1972) foi um dos biólogos mais importantes da primeira metade deste século, pesquisador 
na fisiologia comparativa, em biofísica, no cancro, na psicologia, na filosofia da ciência. Desenvolveu 
uma teoria cinética dos sistemas abertos e fixos da Teoria Geral dos Sistemas. Foi um dos 
fundadores e vice-presidente da Sociedade para a Teoria Geral dos Sistemas, e um dos primeiros 
que a aplicar a metodologia do sistema para a psicologia e as ciências sociais. Publicou mais de 200 
artigos sobre a teoria biológica e Teoria Geral do Sistema em revistas e escreveu mais de 10 
monografias, editado Handbuch der Biologie, e foi traduzido em Inglês, francês, espanhol, sueco, 
japonês e holandês. 
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abertos de características que são finalidade e estado estacionário. Seu 
principal objetivo era unir o sentido do metabolismo, crescimento, 
morfogênese e fisiologia de uma teoria dinâmica de sistemas abertos 
estacionária (1933, 1938).  

 

 

O que se pode depreender da mensagem é que decorre da Teoria Geral dos 

Sistemas desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), a 

visão de integração dos conhecimentos das várias ciências: físicas, naturais, 

biológicas e humanas. Como desdobramento originou as teorias da Informação, a 

cibernética e a ecologia. Fica ainda mais clara a Teoria dos sistemas quando se 

entende que o nosso corpo físico é um sistema complexo em que seus 

componentes, ou seja, sua estrutura óssea, os músculos, os sentidos sensoriais e 

os órgãos desempenham funções específicas, mas de forma interdependente. E 

quando essa interdependência funciona bem, pode-se atribuir ao corpo harmônico o 

adjetivo de saudável. A saúde do corpo não é tão somente a soma do bom 

funcionamento de seus componentes, mas sim a harmonia em que esses 

componentes interagem entre si. A falha de algum componente mobiliza todo o 

corpo em prol do restabelecimento daquela harmonia.  

 

Essa visão sistêmica é de fundamental importância, porque o CIG é, da mesma 

forma, um órgão articulador e que deve assegurar o adequado funcionamento de 

todo o órgão controlado. Se na origem de um processo administrativo há erros, 

esses erros repercutirão em todas as seqüências do processo, pois entende-se 

como processo um ato que agrega várias ações subsequentes. A título de exemplo, 

se uma requisição de material não contiver elementos que especifiquem o produto, o 

departamento de almoxarifado ou a divisão de compras não poderá dar seqüência 

de forma adequada ao processo, por não ter pleno conhecimento do que realmente 

é solicitado. Caso se dê prosseguimento ao processo sem tal especificação, a 

margem de erro na aquisição dos produtos pode ser muito grande. É, pois, de 

elementar importância que o CIG garanta a saúde do órgão público controlado.  

 

O TCEMG, através de sua Resolução 10/1998, assim define o sistema de Controle 

Interno em seu Manual de Auditoria: 
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O Sistema de Controle Interno compreende as políticas e procedimentos 
estabelecidos pela administração de um órgão/entidade para ajudar a 
alcançar os objetivos e metas propostas e assegurar, enquanto for 
praticável, o desenvolvimento ordenado e eficiente das operações, incluindo 
a adesão às políticas e procedimentos administrativos, a salvaguarda dos 
ativos, a prevenção e identificação de fraudes e erros, o registro completo e 
correto das transações. (MINAS GERAIS, TCEMG, RESOLUÇÃO 10/1998, 
P. 37-38) 

 

 

Tal conceito de sistema na Administração Pública encontra ressonância com a 

concepção do sistema burocrático, há muito explicado por Weber. Max Weber apud 

Prates (2004), utiliza o termo de racionalidade-legal que seria um tipo de ação 

administrativa em que os princípios legais legitimam a organização burocrática, que 

se contrapõe com a crença de que a tradição a legitimaria. O autor enfatiza que na 

Administração Pública a burocracia é a estrutura predominante da administração. 

Prates discorre sobre as características da burocracia apregoada por Max Weber, 

tais como a autoridade (hierarquia bem definida), o monopólio da violência dentro do 

território e funcionalismo público especialista com regras oriundas do arcabouço 

legal e de aplicação impessoal.  

 

Weber (1982) define a burocracia como um sistema com jurisdição definida, que 

funciona de acordo com regulamentos, ou seja, por normas e leis. Estas fixam 

deveres oficiais, exigidos por uma hierarquia funcional bem definida. Fixa as 

relações de poder e subordinação, em que o provimento de cargos nessa hierarquia 

somente pode ser exercida por pessoas que tenham qualificações previstas nos 

regulamentos. Weber defende o sistema burocrático, colacionando as vantagens 

técnicas da organização burocrática. Ele enfatiza a superioridade puramente técnica 

sobre qualquer outra forma de organização. Uma organização essencialmente 

burocrática é precisa, veloz, clara, contínua, eficaz, eficiente, reduz atritos, otimiza o 

trabalho dos recursos humanos e reduz os custos de material. Weber define essas 

características como ponto ótimo na administração rigorosamente burocrática.  

 

Portanto, é notório que o objetivo de organizar uma instituição pelo sistema 

burocrático visa agilidade, procedimentos pré-concebidos para soluções rápidas, 

alcançando assim a eficácia. A eficiência no sistema burocrático seria auferida ao 
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ser eficaz, a menor custo. Por paradigma, a burocracia é vista como algo que 

impede a eficácia e a eficiência do serviço público. Mas se a burocracia não fosse 

algo bom para a Administração Pública, ela não deveria existir. Analisando a 

burocracia na sua mais pura concepção, é um sistema adequado para oferecer 

transparência e realização de serviços adequados à sociedade, proporcionalmente 

aos recursos que dispõe em contraponto com a demanda existente. Conclui-se que 

uma instituição pública, que não burocratiza de forma adequada o seu modus 

operandi, corre um sério risco de ser ineficaz e ineficiente, caracterizando uma 

situação em que se poderia inferir uma disfunção da burocracia naquela instituição.  

 

Weber (1982) menciona ainda o sistema de despojos, que compreende as falhas do 

sistema burocrático que prejudicam a eficácia e a eficiência do sistema. O que ele 

quer dizer é que se a concepção da prestação de serviços públicos por profissionais 

não for plenamente respeitada, a instituição pública não será eficaz e nem eficiente 

em sua missão institucional. Como se pode perceber, isso se aplica na análise do 

CIG nos municípios brasileiros. 

 

Tendo elucidado o conceito de sistema, em especial o sistema burocrático, como 

forma de organizar os procedimentos em busca de eficácia, eficiência e efetividade, 

torna-se relevante explicitar como a Teoria de Sistemas e a burocracia impactam no 

sistema de CIG. Como se poderá perceber mais adiante, para efeito de TCEMG, o 

sistema de CIG é o “conjunto de normas e rotinas de procedimentos escritos” 

(MINAS GERAIS, TCEMG, 2003).  

 

De acordo com Cruz e Glock (2008), o controle se caracteriza pela verificação 

sistemática e efetiva de um registro, de uma ação, de uma situação ou resultado, de 

forma a verificar se existe conformidade com o padrão estabelecido ou com o 

resultado esperado por leis ou normas. O conjunto de normas de procedimentos 

constitue os controles internos, indo ao encontro do conceito de sistema de CIG 

manifestado pelo TCEMG. Em complemento, os autores definem como sistema de 

CIG ao “somatório destas atividades de controle, permeadas ao longo da estrutura 

organizacional” (CRUZ e GLOCK, 2008, p. 25). 
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Peter e Machado (2007) sintetizam o que é um sistema de CIG, em que se 

transcreve in verbis:  

 

 

Constituem controles internos o conjunto de atividades, planos, métodos e 
procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que os objetivos 
dos Órgãos e entidades da Administração Pública sejam alcançados, de 
forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da 
gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. (PETER 
e MACHADO. 2007, p. 24) 

 

 

O que se poderia complementar desta definição é que os objetivos são fixados pelo 

Poder Público, em especial pelas leis e normas superiores.  

 

Segundo Castro (2008), controle tem origem no latim rotulum, que era a relação de 

contribuintes, em que se baseava o trabalho do cobrador de impostos contratado. O 

autor sintetiza o controle com os seguintes atributos: hierarquia, comando, proibição, 

fiscalização, exame e identificação. A perspectiva francesa da palavra controle tem 

origem na palavra contre-rôle, que consiste no confronto entre o registro e o 

documento original, para se auferir a fidedignidade desse registro.  

 

Reportando à administração científica, Castro (2008) conceitua o controle como a 

verificação de conformidade, em que se apontam falhas e erros no intuito de retificar 

e evitar sua reincidência.    

 

Meirelles (2006) apud Castro (2008) define o controle como vigilância, orientação e 

correção que um exerce sobre a conduta funcional do outro.  

 

Percebe-se o conceito clássico de controle, pois resiste ao tempo, sendo central na 

gestão e mantém as suas principais características, desde a Administração científica 

até os dias atuais.  

 

Se as organizações concebem o seu modus operandi em analogia ao corpo 

humano, com sistemas integrados e interdependentes, há de se inferir a saúde do 

corpo organizacional, que deve funcionar de maneira eficaz, eficiente e efetiva. No 
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entanto, se falhas são detectadas em algum ponto ou estágio do sistema, devem ser 

sanadas imediatamente, de forma a não comprometer o funcionamento de todo o 

restante do sistema.  

 

O sistema burocrático que é concebido e formado sem que suas diretrizes gerais 

sejam a eficácia e a eficiência, comprometem seus resultados de forma sensível.  

 

Por outro lado, ainda que o sistema burocrático esteja bem concebido e 

materializado, a prática pode indicar necessidade de adequação. Afinal, o sistema 

não pode ser rígido e estático, mas sim se adequar às novas conjunturas sociais, 

econômicas, culturais e tecnológicas. Assim como o corpo humano, as organizações 

devem se adequar às mudanças que ocorrem em seu ambiente interno e externo.  

 

Por conseguinte, retoma-se a problematização da constituição funcional do CIG, a 

fim de verificar se isto é um fator que minimiza a eficácia e a eficiência da 

Administração Pública, impactando em seus resultados.  

 

 

2.7 Controle Interno: A constituição de seus agente s 

 

 

A constituição do CIG nos municípios teria duas vertentes. Uma seria de natureza 

organizacional e a outra de natureza funcional. Organizacionalmente, as atribuições 

do CIG estariam definidas na CF/1988, nas leis federais complementares, nas leis 

federais ordinárias, na lei orgânica dos municípios, em leis municipais específicas e 

demais normas regulamentadoras. Essas atribuições estão devidamente explanadas 

no capítulo de coleta de dados desta dissertação, por meio de análise documental. 

O que se enfatiza nesta oportunidade é a forma de provimento do CIG.  

 

A CF/1988 estabelece que existem duas formas de contratação de recursos 

humanos na Administração Pública. É determinado que a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público58 de provas ou 

                                                           
58 De acordo com o artigo 37, inciso II da CF/1988. 
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de provas e títulos. A segunda encontra-se no mesmo inciso, onde se prevêem as 

nomeações para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Entretanto, a 

carta magna outorga a todos os entes federativos legislar sobre a matéria, por meio 

de lei complementar. Os cargos de provimento efetivo são regulados pelo Estatuto 

Municipal de Servidores e os cargos em comissão, geralmente, por lei complementar 

específica.  

 

Quando o interesse político sobrepuja o interesse técnico, a legislação municipal é 

elaborada de forma a enquadrar o CIG como cargo em comissão, que cria uma 

relação de dependência, porque favorece o estabelecimento de um certo controle 

sobre o seu agente fiscalizador, ao passo que o cargo efetivo concederia, ao CIG, 

total autonomia funcional. 

 

Há de se considerar ainda que os agentes do CIG podem atuar com função de 

confiança59, mas necessariamente devem ser funcionários efetivos. Eles podem  

também atuar compondo uma comissão especial constituída para o fim específico 

de fiscalizar. Como se pode perceber, a constituição funcional do CIG é flexível, 

depende do disposto na legislação própria e permite, de forma notória, a criação de 

uma situação de parcialidade, contrariando a condição de imparcialidade que 

deveria nortear todas as ações do CIG e em especial, o compulsório respeito aos 

princípios constitucionais retro-explicados e exemplificados.    

 

Exemplificando, cita-se o que dispõe a legislação municipal do Município de 

Conceição do Mato Dentro. O plano de carreiras do município60 estabelece o cargo 

de “Controlador Geral”, e que fixa as suas atribuições. No entanto, confirmando a 

tese de que o aspecto político sobrepuja o aspecto técnico ao tratar do provimento 

funcional do CIG, transcreve-se in verbis e grifos do autor o que dispõe a Lei 

Orgânica do Município de Conceição do Mato Dentro: 

 

 

Art. 102 - O cargo de auxiliar direto do Prefeito Municipal é de confiança, de 
provimento em comissão, de sua livre nomeação e exoneração. 

                                                           
59 De acordo com o artigo 37, inciso V da CF/1988. 
60 De acordo com a Lei Complementar Municipal 046/2008, anexo VI, letra a), de provimento em 
comissão, item 2. 
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Parágrafo único - Em caráter preferencial , ocupará o cargo de auxiliar 
direto do Prefeito Municipal cidadão que possua especialização técnica, na 
respectiva área de competência do órgão. 

 

 

Mas é de bom alvitre que os agentes políticos, de mandato eletivo, percebam a 

missão institucional do CIG para a sua própria proteção. Esta concepção é 

manifestada por Castro (2008) acerca do CIG: “[...] é, antes de tudo, a segurança do 

administrador porque o administrador responde com seus bens e sua reputação 

pelos atos que realiza, dando suporte a todos os seus atos decisórios” (CASTRO, 

2008, p. 54). Adicionalmente, Nascimento (2006) cita sanções pessoais contra os 

Administradores Públicos que não procedem de maneira adequada. Entre elas, 

encontra-se a cassação do mandato; multa de 30% dos vencimentos anuais;  

inabilitação para exercício de função pública e detenção.   

 

Maiores considerações a esse respeito serão tecidas no capítulo de coleta e 

apuração dos dados. Para finalizar, estuda-se a finalidade do Controle Externo, 

subsidiando assim a análise crítica que faz parte do terceiro objetivo específico 

desta dissertação.  

 

 

2.8 Controle Interno e seu fiscalizador: O controle  externo 

 

 

Segundo Giacomoni (2007), o Controle Externo é exercido pelo Tribunal de Contas 

ou pela “Controladoria”. Esta faz um controle de mérito, onde analisa-se a gestão de 

forma qualitativa, ou seja, verifica-se o cumprimento da missão, objetivos e 

finalidades das instituições públicas. A primeira, que é o Tribunal de Contas, faz um 

controle de forma quantitativa, dando-se ênfase à legalidade da gestão financeira e 

do cumprimento dos índices e indicadores contábeis e econômicos.  

 

A Constituição de cada ente federativo, as leis complementares, as leis ordinárias e 

as normas que estabelecem as atribuições do CIG são adequadamente concebidas. 

Tal arcabouço legal e normativo atenderia aos princípios gerais da Administração, 

alcançando a eficácia e a eficiência que se espera do Poder Público.  
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A CF/1988 explicita a composição do controle externo e enfatiza que a Câmara 

Municipal tem soberania para julgar as contas do Poder Executivo Municipal. 

Percebe-se que os termos “parecer prévio” e “auxílio do Tribunal de Contas” aloca o 

controle externo de instância superior como ajudante no julgamento das contas, sem 

poder decisório para julgá-las:  

 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de Controle Interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que 
o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais. (BRASIL, 1988) 

 

 

“Art. 42. As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo Tribunal, que emitirá 

parecer prévio no prazo de trezentos e sessenta dias, a contar do seu recebimento”. 

(MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010) 

 

O Controle Externo é exercido inicialmente pelo Tribunal de Contas do Estado e pela 

Câmara Municipal. Tal dispositivo constitucional deixa claro que quem julga em 

definitivo as contas do Prefeito é o Poder Legislativo Municipal. Isso porque está 

implícito que o Tribunal de Contas emite um Parecer Prévio sobre as contas. Assim 

sendo, o parecer final é da Câmara Municipal, que pode revogar as disposições do 

parecer prévio mediante decisão da Câmara, por voto de dois terços da totalidade 

do plenário.  

 

Pertinente também salientar o direito concedido, pela Constituição, do “contribuinte” 

exercer a fiscalização das contas por sessenta dias após o término de cada 

exercício financeiro, podendo manifestar disposição em contrário, desde que 

devidamente fundamentado, aos órgãos de controle externo. Talvez o termo 
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“contribuinte” queira dizer “cidadão”, afinal, todos os cidadãos são contribuintes. 

Ainda que os cidadãos, por algum motivo, não paguem impostos diretos, todos 

pagam impostos indiretos, que são embutidos nos preços de venda dos produtos 

consumidos. Se todos os cidadãos não escapam do consumo cujos produtos são 

colocados à disposição no mercado, certamente cada cidadão torna-se um 

contribuinte de tributos ao Estado. Este termo é devidamente aplicado nos artigos 4º, 

7º § 8º, 15 e 41 § 1º da Lei Federal 8.666/93.  

 

Giacomoni (2007) enfatiza que a missão do Controle Externo é verificar a legalidade 

dos atos ligados “à arrecadação e aplicação dos dinheiros públicos e à observância 

dos limites financeiros consignados no orçamento” (GIACOMONI, 2007, p. 335). 

 

O estatuto do direito financeiro, que é a Lei Federal 4.320/64, estabelece as 

diretrizes funcionais do controle externo, enfatizando o caráter colaborativo do 

Tribunal de Contas:  

 

 

Art. 81. O contrôle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá 
por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal 
emprêgo dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas 
dos Municípios. 
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, 
com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
§ 2º Quando, no Munícipio não houver Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores 
para verificarem as contas do prefeito e sôbre elas emitirem parecer. 
(BRASIL, 1964) 

 

 

A Constituição do Estado estabelece a estrutura de direção superior do Tribunal de 

Contas: “Art. 77 – O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado, é 

composto de sete Conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em 

todo o território do Estado” (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010). 

 
 

A Constituição do Estado estabelece os requisitos que o cidadão deve possuir para 

ser nomeado no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas:  
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Art. 78 – Os Conselheiros do Tribunal de Contas são escolhidos dentre 
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I – mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos de idade; II – idoneidade moral e 
reputação ilibada; III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos, financeiros ou de administração pública; e IV – mais de dez 
anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam 
os conhecimentos mencionados no inciso anterior. § 1º – Os Conselheiros 
do Tribunal de Contas são nomeados: I – dois pelo Governador do Estado, 
precedida a nomeação de aprovação da Assembléia Legislativa; e II – cinco 
pela Assembléia Legislativa. (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 
2010) 
 

Art. 79 – Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de sete, são 
nomeados pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela 
Assembléia Legislativa, cumpridos os seguintes requisitos: I – ter título de 
curso superior de Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou 
Administração Pública; II – ter mais de cinco anos de exercício de função ou 
de efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos da formação 
mencionada no inciso anterior; III – ter idoneidade moral e reputação ilibada; 
e IV – ter, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta e cinco anos de idade 
na data da indicação. § 1º – O Auditor tem os mesmos impedimentos e 
garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada e, quando em 
substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste. 
(MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010) 

 

 

O artigo 77 § 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais determina que um 

Ministério Público deve trabalhar em conjunto com o Tribunal de Contas, enfatizando 

expressamente a sua autonomia funcional para fins de fiscalização. E da mesma 

forma, estabelece os requisitos necessários ao procurador do Ministério Público:  

 

 

Art. 77 § 5º – O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se 
de Procuradores, brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso 
público de provas e títulos e nomeados pelo Governador do Estado, que 
também escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dentre aqueles 
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da 
carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, na forma 
de lei complementar. (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010) 

 

 

Em analogia com a CF/1988 e a Constituição Estadual, o município também possui 

a sua constituição, que é chamada de LOM (Lei Orgânica Municipal), que não pode 

contradizer as disposições das constituições destas outras esferas de governo. A 

Constituição Municipal é citada na CF/1988 e não pode contradizer a Constituição 
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Estadual, que por sua vez não pode contradizer a Constituição Federal, em respeito 

ao Princípio da Hierarquia das Leis.   

 

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: [...] (BRASIL, 1988) 

 

 

Logo, mister inserir alguns exemplos das disposições na lei orgânica em relação às 

atribuições da Câmara Municipal no que diz respeito ao tema de controle externo: 

 

A Resolução 003/200461 do município de Conceição do Mato Dentro estabelece, 

como atribuição do vereador, “exercer fiscalização do poder público municipal”. 

(CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, LEI ORGÂNICA, 2004) 

 

A Lei Orgânica do Município de João Monlevade (2007) é mais clara ao definir a 

atribuição da Câmara como agente de controle externo: 

 

 

Art. 39. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município e das 
Entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das rendas públicas e à renúncia de 
receita, será exercida pela Câmara Municipal, mediante o controle externo e 
pelo sistema de Controle Interno de cada Poder e Entidade. (João 
Monlevade, Lei Orgânica, 2007) 

 

 

Observa-se que o artigo 62 da Lei Orgânica de Rio Piracicaba (1990) é praticamente 

igual ao dispositivo constitucional do município de João Monlevade: 

 

 

Art. 62. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, 
mediante controle externo e pelo sistema de Controle Interno de cada 
Poder. (Rio Piracicaba, Lei Orgânica, 1990) 

                                                           
61 A lei orgânica é de iniciativa do Poder Legislativo Municipal 
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Foi encontrado o mesmo dispositivo na Lei Orgânica do município de Sabará (1990): 

 

 

Art. 63. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades da administração indireta é 
exercida pela Câmara, mediante controle externo, e pelo sistema de 
Controle Interno de cada Poder e entidade, observado o disposto no artigo 
74, §§ 1.º a 3.º da Constituição Estadual. (Sabará, Lei Orgânica, 1990) 

 

 

Logo, o controle externo do Poder Executivo Municipal inclui a Câmara Municipal, 

que tem atribuições análogas àquelas do CIG.  

 

 

Art. 64. Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente 
constituída ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidade ou ilegalidade. Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, 
em qualquer caso, à Câmara, ao Ministério Público ou ao Tribunal de 
Contas. (Sabará, Lei Orgânica, 1990) 
 
Art. 65. As contas do Prefeito, referentes à gestão financeira do ano 
anterior, serão julgadas pela Câmara mediante parecer prévio do Tribunal 
de Contas, que o emitirá dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias contados 
dos recebimentos das mesmas, nos termos, do artigo 180 da Constituição 
do Estado. § 1.º - O julgamento das contas dar-se-á num prazo de até 120 
(cento e vinte) dias contados da data do recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas, sendo consideradas julgadas nos termos e condições 
do parecer, se não houver deliberação da Câmara Municipal dentro do 
referido prazo. § 2.º - Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer emitido 
pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido desta 
missão. (Sabará, Lei Orgânica, 1990) 

 

 

Em âmbito nacional, o clientelismo se mantém nos municípios, pois a legislação, 

desde a constituição, permite relações de poder em que a política sobrepuja a 

técnica, a exemplo das Câmaras Municipais que julgam em definitivo as contas do 

Poder Executivo Municipal. Na esfera estadual, percebe-se o grande tamanho do 

Estado em contraponto com a estrutura aparentemente insuficiente de fiscalização 

externa. Sobre esse importante aspecto, a análise de dados irá especificar com a 

devida propriedade, as forças e limitações do controle externo no âmbito estadual.  
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O referencial teórico contribui com a pesquisa de campo na medida em que revela 

como o CIG é concebido, como é constituído e como ele deve funcionar. Quando 

normas e dispositivos legais não são claros e objetivos, os princípios amplamente 

explorados no referencial teórico reconduzem ao entendimento dessas normas a 

partir da missão do CIG. Por esse motivo, relevante se torna abordar a 

Administração Pública e o entendimento de autores especialistas, que preenchem as 

lacunas de entendimento.  

 

Discorre-se, a seguir, os métodos científicos para mensurar como o Controle Interno 

está sendo praticado, sendo percebido e sendo avaliado na PMSAB e na PMSDP, 

bem como analisar como a sua prática pode maximizar a eficácia, a eficiência e os 

resultados para a Administração Pública Municipal. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

Segundo Eco (1997), uma pesquisa científica possui quatro requisitos básicos. O 

primeiro é ter objeto reconhecível e claro para o leitor. Representa, na pesquisa, “o 

que será pesquisado”. O segundo requisito é o de acrescentar algo que ainda não 

foi dito. Deve contribuir com o desenvolvimento da ciência. O terceiro requisito é a 

utilidade. A pesquisa necessariamente deve ser útil a outras pessoas, tanto do ponto 

de vista científico quanto nos aspectos social, econômico ou cultural. O segundo e o 

terceiro requisito representam, na pesquisa, “para que se faz a pesquisa”. Por fim, o 

quarto requisito consiste na viabilidade de verificação ou refutação das hipóteses 

apresentadas, partindo do pressuposto que toda pesquisa científica é instigada por 

um problema, por uma questão geradora e por hipóteses ou pressupostos que serão 

confirmados ou refutados pelo uso do método científico. Este último requisito 

representa “como e quando a pesquisa se processará”.  

 

Neste capítulo, explicita-se a metodologia utilizada para garantir o êxito no alcance 

dos objetivos específicos e do objetivo geral, viabilizando assim a resposta à 

questão geradora da pesquisa, atendendo aos quatro requisitos da ciência conforme 

Eco (1997).  

 

O primeiro tópico do capítulo objetiva caracterizar a pesquisa quantos aos meios e 

quanto aos fins. O segundo tópico objetiva explicitar os critérios adotados para a 

escolha do estudo de casos múltiplos, indicando ainda que a unidade de análise é o 

CIG da PMSAB e da PMSDP e que a unidade de observação é o trabalho do 

Controlador Geral de cada Prefeitura. O terceiro tópico discorre sobre os 

instrumentos de coleta de dados e os critérios adotados para se elaborar as 

perguntas dos questionários. Por fim, o quarto tópico do capítulo objetiva demonstrar 

em tabelas a abordagem da pesquisa, a delimitação temporal, os procedimentos de 

coleta de dados, os meios utilizados para se coletar esses dados e as razões da 

metodologia adotada na tentativa de garantir dados coerentes e fidedignos. 

Demonstra, ainda, os principais autores do referencial teórico e sua abordagem. 
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3.1 Caracterização da Pesquisa 
 

 

De acordo com o objetivo geral da pesquisa, analisou-se criticamente como o 

Controle Interno está sendo praticado, sendo percebido e sendo avaliado em dois 

municípios de Minas Gerais, Sabará e São Domingos do Prata, e como a sua prática 

pode maximizar a eficácia, a eficiência e os resultados para a Administração Pública 

Municipal sob a ótica dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

 

Quanto aos meios, adotou-se estudo em profundidade na PMSAB e PMSDP 

(múltiplos casos), municípios caracterizados no tópico 3.2 deste capítulo, conforme 

conceitos de Collis e Hussey (2005). Para alcançar os objetivos específicos, a 

pesquisa utilizou-se de questionários, entrevistas, observação participante e análise 

documental. As técnicas pelas quais os dados foram coletados e tratados estão 

descritos no tópico 3.3 deste capítulo.  

 

Quanto aos fins, a abordagem da pesquisa é qualitativa descritiva. A classificação 

quantitativa se justificaria a partir do momento em que se pudesse medir a 

quantidade de atribuições executadas pelo CIG, bem como correlacionar essas 

atribuições com o seu cumprimento por meio de análise da eficácia do CIG em 

amostras, mas não em estudo de caso. A classificação qualitativa se justifica porque 

se realiza uma representação pormenorizada do problema, na busca de explicá-lo 

(COLLIS e HUSSEY, 2005). Procura-se evidenciar, por meio de questionários, 

entrevistas, observação participante e análise documental, fenômenos 

contemporâneos, porque a análise de uma série histórica não teria relevância para 

os propósitos desta dissertação. O momento presente se justifica pelo passado, mas 

o futuro se justifica pelo momento presente. Esta é, pois, a delimitação temporal da 

dissertação. A análise qualitativa envolve, em especial, a observação de como as 

atribuições do CIG são executadas na prática, identificando e discorrendo sobre os 

fatores determinantes do problema.  
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Uma pesquisa pode ter, entre outras, uma abordagem quantitativa ou qualitativa 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). Quando os dados não são quantificáveis, caracteriza-se 

uma pesquisa qualitativa. Segundo Triviños (2006), este tipo de pesquisa tem:  

 

 

expressão genérica [...] podem ser caracterizadas por traços com 
interpretação da realidade do ângulo qualitativo, tem suas raízes em 
práticas desenvolvidas pelos antropólogos, primeiro, em seguida, pelos 
sociólogos em seus estudos sobre a vida em comunidades. Muitas 
informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e 
precisam ser interpretadas de forma muito mais ampla que circunscrita ao 
simples dado objetivo (TRIVIÑOS, 2006, p. 121). 

 

 

Para enfatizar a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa, Triviños (2006) 

salienta: 

 

 

Esta ação do pesquisador, numa zona específica da realidade cultural viva, 
vital, faz com que se pense em denominar a pesquisa qualitativa, 
simplesmente, pesquisa de campo ou pesquisa naturalista, porque o 
investigador atua num meio onde se desenrola a existência mesma, bem 
diferente das dimensões e características de um laboratório. [...] o valor 
científico de seus achados, porém, dependerá, fundamentalmente, do modo 
como faz a descrição da cultura que observa e que está tratando de viver 
em seus significados (TRIVIÑOS, 2006, p. 121). 

 

 

Partindo do pressuposto que a percepção da realidade varia de pessoa para pessoa, 

a interpretação que cada Controlador Interno possui de suas obrigações pode variar 

em virtude de suas próprias crenças, valores e costumes. Logo, agentes do CIG 

podem interpretar leis e normas que lhe acometam de forma diferenciada. Alguns 

com maior rigor e outros com maior flexibilidade, afetando diretamente as suas 

ações. Nesta seara, Triviños (2006) enfatiza bem esta questão cultural que pode 

afetar a interpretação das leis e normas e, por conseguinte, as ações e a qualidade 

da prática do agente de CIG: 

 

 

Os fenomenológicos qualitativos ressaltam a ideia de que o comportamento 
humano, muitas vezes, tem mais significados do que os fatos pelos quais 
ele se manifesta. Isto significa tratar de descobrir as características culturais 
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que envolvem a existência das pessoas que participam da pesquisa 
(TRIVIÑOS, 2006, p. 122). 

 

 

E complementa: “[...] ele, o pesquisador, como já expressamos, pertence a 

determinada cultura, que regularmente, será ou pode ser um obstáculo para 

compreender em toda sua extensão outra realidade cultural.” (TRIVIÑOS, 2006, p. 

123) 

 
O mesmo autor distingue a pesquisa quantitativa da pesquisa qualitativa com suas 

características:  

 

 

[...] pesquisa qualitativa descritiva [...] e como as descrições dos fenômenos 
estão impregnados dos significados que o ambiente lhe outorga, e como 
aquelas são produto de uma visão subjetiva, rejeita toda expressão 
quantitativa, numérica, toda medida. (TRIVIÑOS, 2006, p. 128) 

 

 

A pesquisa qualitativa, segundo Triviños (2006), enfatiza a percepção de um 

fenômeno em um contexto e permite a interpretação dos resultados. Neste caso, a 

pesquisa não é vazia, tem coerência, lógica e consistência. Salienta ainda que os 

pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados e o produto.  

 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

 

Adota-se, como unidade de análise, o órgão de CIG do Poder Executivo dos 

municípios de Sabará-MG e São Domingos do Prata-MG. Como unidade de 

observação, adota-se o trabalho do Controlador Geral, entendido aquele que é o 

encarregado pelo CIG. Este é, em ambos os casos, um órgão de assessoramento 

direto do Prefeito. O autor desta dissertação trabalha como Assessor Administrativo 

e Contábil Governamental nessas duas Prefeituras, desde maio de 2010 (8 horas 

semanais) e desde fevereiro de 2009 (8 horas quinzenais), respectivamente. 

Portanto, a eleição dessas duas unidades de análise garante o quesito de 
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viabilidade da pesquisa científica. A pesquisa, que utiliza as Prefeituras como 

estudos de caso, foi devidamente autorizada pelo Chefe do Poder Executivo de 

Sabará-MG (Anexo A) e pelo Chefe do Poder Executivo de São Domingos do Prata-

MG (Anexo B).  

 

Na PMSAB, o sistema de CIG é constituído por um Controlador Geral e duas 

agentes de CIG. Já na PMSDP, o sistema é constituído por apenas um encarregado, 

denominado Controlador Geral. 

 

Dessa forma, adotou-se como estratégia de pesquisa, estudo de casos múltiplos, 

por se tratar de mais de uma unidade de análise e, adicionalmente, mais de uma 

unidade de observação (COLLIS e HUSSEY, 2005).  

 

Segundo o IBGE62, o Brasil possui 5.564 municípios. Ainda segundo o IBGE63, 

Minas Gerais possui 853 municípios. A eleição dos municípios para se fazer o 

estudo de caso repousa nas seguintes razões: acessibilidade e população. O 

aspecto de acessibilidade tem relevância, no sentido de assegurar o acesso a todos 

os dados pretendidos e desta forma viabiliza a pesquisa.  

 

A referência populacional teve como critério o porte do município na perspectiva 

demográfica. Para tanto, mesclou-se o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 58 de 

23 de setembro de 2009 com os artigos 63 e 73-B da LRF, que tratam as faixas de 

habitantes, critério este atrelado à acessibilidade retro-mencionada. O município de 

Sabará-MG pode ser considerado de médio porte e São Domingos do Prata-MG 

pode ser considerado um município de pequeno porte. A título de exemplo, citam-se 

outros enquadramentos de municípios segundo o critério legal, conforme TAB.1  e 

TAB.2 a seguir: 

 

 

 

 

                                                           
62 Vide em referências: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contagem da 
População. 
63 Vide em referências: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Municípios de 
até 20 mil habitantes. 
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TABELA 1 – Enquadramento populacional e acessibilidade ao Estudo de caso 
 

Faixa de habitantes  Habitantes 64 Município  
Até 50.000 17.349 São Domingos do Prata  
De 50.001 a 100.000 75.214 Alfenas 
De 100.001 a 300.000 126.195 Sabará  
De 300.001 a 500.000 363.227 Montes Claros 
De 500.001 a 3.000.000 2.452.617 Belo Horizonte 

 
Fonte: IBGE 

 

 

Os municípios de Minas Gerais com menos de 50.000 habitantes (Apêndice J) 

representam 93% de todo o estado. O estudo em profundidade em pelo menos um 

município com este enquadramento populacional torna-se relevante pela 

demonstração de como o CIG está sendo praticado nesses municípios e qual o 

impacto que ele provoca na gestão governamental.  

 

 

GRÁFICO 1 – Agrupamento dos municípios por população 
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Fonte: IBGE, adaptado pelo autor 

 

 

                                                           
64 Informação obtida junto ao IBGE, de referência 1º de julho de 2009. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/default.shtm 
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3.2.1 Principais características dos municípios estudados 

 

 

De acordo com Santiago (1995), São Domingos do Prata/MG dista 130 km da capital 

de Minas Gerais. É um município que se localiza na Região do Médio Piracicaba. O 

município é banhado pelo Rio Piracicaba, sendo uma das bacias secundárias do Rio 

Doce. Foi habitada inicialmente pelos índios botocudos. Documentos que registram 

a história da região são datados de 1713. Muito embora o município esteja 

localizado na Região Metalúrgica de Minas Gerais (próxima ao vale do aço), a sua 

atividade econômica predominante é a agricultura e a pecuária. Em 1955, estimava-

se que 27% de todo o seu vasto território era explorado pela agricultura, em especial 

a cultura de café e milho. As principais características do município estão 

caracterizadas em seu brasão: A colonização no século XVIII motivada pela busca 

de metais preciosos, a agricultura, a pecuária e a religiosidade.  

 
De acordo com Sabará (2009), este município “foi o primeiro povoamento de Minas 

Gerais”. Dista 20 km de Belo Horizonte. Na época da colonização, a região do 

Sabarabuçu atraiu os colonizadores que buscavam “uma serra feita de prata e 

pedras preciosas”. O Portal oficial do município afirma que Sabará foi o núcleo de 

mineração da província que mais encaminhou ouro à coroa portuguesa, sendo que o 

garimpo contava com milhares de escravos. A origem mais provável do nome 

Sabará é uma variação da palavra indígena (tupi-guarani) “sabaá” que significa 

curva do rio e “buçu” que significa grande, que designa o encontro do Rio Sabará 

com o Rio das Velhas. Os caminhos da estrada real eram as únicas vias autorizadas 

de acesso à região das reservas de ouro e diamantes de Minas Gerais. Abrir outros 

caminhos significava “crime de lesa-majestade”. O trecho de Sabarabuçu ligava 

Ouro Preto a Sabará e iniciou a abertura de caminhos para o norte de Minas e 

Bahia. De acordo com o Portal UOL (2010), as principais atividades econômicas do 

município são a indústria siderúrgica e o extrativismo mineral (minério de ferro e 

ouro), em especial pela mina do Cuiabá. O município se destaca no cenário mineiro 

e nacional pelo turismo, por possuir um centro histórico e pela promoção de festivais 

(da Jabuticaba, da Cachaça, de Ora-pro-nobis, entre outros). A TAB.2 informa outros 

dados relevantes dos dois municípios.  



65 

 

 
 

TABELA 2 – Caracterização dos municípios estudo de caso: 
 

Brasão do Município 

  

Nome do Município SABARÁ SÃO DOMINGOS 
DO PRATA 

Área territorial em km² 304 744 
População estimada  126.195 17.352 
Estabelecimentos de Saúde total 23 21 
Matrícula: Ensino fundamental 2008 19.696 2.665 
Docentes: Ensino fundamental 2008 976 161 
Eleição municipal  Nº de eleitores 74.486 14.235 
PIB per capita R$ 6.195 R$ 4.881 
Receita Total em 2009 R$115,45 Milhões R$ 15,54 Milhões 

 
Fontes: Brasil, IBGEa.  

Dados financeiros: Brasil, STNa). 
 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

 

Em primeiro lugar, a análise documental da legislação vigente permitiu extrair as 

atribuições do CIG, viabilizando a montagem do questionário nº 1, semi-estruturado, 

(Apêndices A e B) e que está atrelado ao objetivo específico 1. Em relação às duas 

unidades de análise, foi feita a análise documental do Relatório do CIG referente ao 

ano de 2009, em que ele registra todas as tarefas executadas no ano. Tendo feita a 

análise documental, ou seja, do Relatório anual do CIG, em entrevista indicou-se no 

questionário nº 1 (Apêndices A e B) se a atribuição executada é registrada ou não no 

relatório anual. Através da aplicação do questionário por meio de entrevista com o 

Controlador Geral da PMSAB e da PMSDP, mesclada à observação participante da 

prática do CIG, desde o início dos trabalhos de assessoria governamental do autor, 

registrou-se se a atribuição é executada (eficácia) e descreveu-se como cada 

atribuição é executada (eficiência), no sentido dado aos dois termos no capítulo 

anterior.  

 



66 

 

 

A graduação em Ciências Contábeis e a elaboração de um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) sobre as atribuições do CIG em um estudo de caso proporcionaram 

ao autor uma boa noção dessas atribuições e de como essas atribuições eram 

executadas nas unidades de análise desde o início da sua contratação. Além disso, 

no início de cada trabalho de Assessoria, realiza-se um diagnóstico, com o propósito 

de identificar os pontos fracos para se propor melhorias. Ao iniciar o curso de 

Mestrado, o autor já havia escolhido o tema da sua dissertação, aproveitando a sua 

expertise acumulada na análise desta problemática. Portanto, o roteiro da 

observação participante consistiu no retrocitado TCC.  

 

A observação, segundo Collis e Hussey (2005) consiste em um método de coleta de 

dados no cenário natural, no caso, a Controladoria Geral da PMSAB e da PMSDP. 

Os dados relativos à observação foram coletados pelo autor em visitas regulares 

semanais na PMSAB (desde maio de 2010) e nas visitas quinzenais na PMSDP 

(desde fevereiro de 2009). O risco do registro equivocado na coleta de dados e na 

análise da execução da atribuição, pelo CIG, foi minimizado, pela experiência e 

prática profissional no exame dessa problemática. Nesse sentido, a observação 

participante é um método de coleta de dados utilizado na pesquisa, pelo qual “[...] o 

pesquisador fica totalmente envolvido com os participantes e os fenômenos que 

estão sendo pesquisados” (COLLYS e HUSSEY, 2005, p. 163). Esta técnica permite 

uma coleta abrangente de dados, pois a verificação de apenas algumas atribuições, 

“chamadas de principais”, caracterizaria uma pesquisa incompleta sob a ótica do 

Princípio Constitucional da Legalidade. A entrevista permitiu, durante um dia em 

uma Prefeitura e dois dias em outra Prefeitura, a captação dos conhecimentos e 

práticas do Controlador Geral em relação ao cumprimento de cada atribuição do 

CIG. Atrelou-se, à explanação, o resultado da observação participante do autor que 

se sucedeu durante alguns meses. Fundindo explanação do Controlador Geral e 

observação do autor, este preencheu os dados dos questionários constantes dos 

apêndices A e B desta dissertação. Pela análise crítica do autor, pode-se inferir 

sobre a eficácia, a ineficácia, a eficiência ou a ineficiência do trabalho do Controlador 

Geral nas Prefeituras estudadas, em relação à cada atribuição.  
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Além desses instrumentos de coleta de dados, foi utilizado o questionário nº 2, 

aberto, (Apêndices C,D,E) e que se relaciona com o objetivo específico 2. Foi 

respondido pelo Secretário Municipal de Administração de Sabará, em entrevista, e 

pelo Secretário Municipal de Fazenda de Sabará, por correio eletrônico. Por meio de 

entrevista, a Diretora Municipal de Administração e Fazenda de São Domingos do 

Prata-MG também respondeu o mesmo questionário. Este teve o objetivo de 

registrar a percepção destes agentes políticos em relação à prática do CIG no órgão 

em que atuam, na perspectiva da eficácia e da eficiência quanto às suas atribuições 

à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.   

 

De acordo com Brasil, STNb), a Portaria 42/1999 estabelece a função de código 

quatro para a Administração. Esta função é ramificada em onze sub-funções de 

governo. De acordo com um pré-teste realizado, à época da elaboração do projeto 

desta dissertação, detectou-se que 74% das atribuições do CIG (84 de 112) estavam 

atreladas às sub-funções de Administração Geral e Administração Financeira. Este é 

o motivo pelo qual resolveu-se aplicar questionários aos Secretários Municipais de 

Administração e Fazenda de cada município estudado, pois são estas as áreas mais 

afetadas pelo CIG. Logo, tornou-se relevante obter, destes agentes políticos, a sua 

percepção acerca da prática do CIG, pois ele dedica maior tempo à fiscalização das 

operações às quais estes secretários administram. 

 

Esta técnica permitiu comparar os resultados da entrevista realizada junto aos 

agentes políticos com a prática dos Controladores Gerais, checando as informações 

e analisando melhor as diversas interpretações dos agentes políticos quanto ao 

cumprimento das atribuições do CIG.   

 

Em terceiro lugar, foi utilizado o questionário nº 3, aberto, (Apêndice F), que 

relaciona-se com o objetivo específico 3. O questionário foi respondido pelo 

Conselheiro do TCEMG e então Vice-Presidente, Antônio Carlos Doorgal de 

Andrada, por correspondência eletrônica. Buscou-se analisar quais são os critérios 

do Controle Externo para avaliar a prática do CIG nos municípios. Tal metodologia 

contribuiu para discorrer acerca do tema da avaliação, que é de elementar 
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importância para a melhoria contínua do CIG e que impacta positivamente em 

melhores resultados para a Administração Pública e para a sociedade.  

 

Por fim, foram feitas outras análises documentais. Do parecer prévio elaborado pelo 

TCEMG, extraiu-se os critérios de avaliação do TCEMG para concluir sobre a 

regularidade e legalidade das contas prestadas, em que o CIG é responsável 

solidário. Do parecer final elaborado pelas respectivas Câmaras Municipais, extraiu-

se os critérios de avaliação da Casa Legislativa Municipal para concluir sobre a 

regularidade e legalidade das contas prestadas, com base no parecer prévio do 

TCEMG. 

 

Esta técnica permitiu atestar que os critérios de avaliação da prática do CIG, pelo 

Controle Externo, não constam do parecer prévio do TCEMG. São informações às 

quais os agentes políticos e os próprios encarregados do CIG não tem acesso.  

 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

 

Para alcançar o objetivo específico 1, foi elaborado o questionário 1, (Apêndices A e 

B), direcionado ao Controlador Geral da PMSAB e da PMSDP, no intuito de 

responder às seguintes perguntas: 1) Qual é a proporção entre as atribuições legais 

do CIG e a ciência que o Controlador Geral tem delas? 2) Quais são as atribuições 

mais reconhecidas e praticadas pelo Controlador Geral pela perspectiva da área? 3) 

Como é a prática do CIG e o registro em seu relatório? 4) Como o CIG está sendo 

praticado pela perspectiva da eficácia e da eficiência? 

 

Para alcançar o objetivo específico 2, foi elaborado o questionário 2, (Apêndices 

C,D,E), direcionado aos Secretários Municipais de Administração e Fazenda de 

cada Prefeitura, onde pretendia-se responder às seguintes perguntas: 1) Qual é a 

missão institucional do CIG do Poder Executivo Municipal? 2) Cite todas as 

atribuições do CIG do Poder Executivo Municipal e indique,  em cada atribuição, se 

ele é eficaz. 3) O CIG é um importante instrumento para verificar o grau maior ou 
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menor de eficácia e eficiência na Administração Pública? A aplicação do CIG 

permite obter melhores resultados para a Administração Pública Municipal? 

 

Para alcançar o objetivo específico 3, foi elaborado o questionário 3, (Apêndice F), 

direcionado a um Conselheiro do TCEMG e pretendia-se obter a seguinte resposta: 

1) Quais são os critérios adotados pelo TCEMG para avaliar a prática do CIG nos 

municípios de Minas Gerais? 

 

Para alcançar o objetivo específico 4, foi feita uma análise documental, que 

compreende o parecer prévio e o parecer final do Controle Externo sobre as contas 

da PMSAB e da PMSDP, inferindo sobre a qualidade da avaliação e a coerência 

entre os critérios teóricos e a prática da avaliação, pelo Controle Externo.    

 

Com o objetivo de elucidar como a pesquisa foi feita, de qual período, os 

instrumentos e os meios para coletar os dados, apresenta-se a TAB.3.  
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TABELA 3 – Correlação entre objetivos específicos e metodologia para alcançá-los.  
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PARADIGMA 
OU 

ABORDAGEM 
DA 

PESQUISA 

DELIMITAÇÃ
O TEMPORAL 

(QUANDO) 

PROCEDIMENTOS 
DE COLETA DE 
DADOS (COMO) 

MEIOS 
PARA 

COLETAR 
OS DADOS 

1) Identificar as atribuições do 
Controle Interno 
Governamental, desde a 
CF/1988 até a regulamentação 
pelos municípios de Sabará-MG 
e São Domingos do Prata-MG; 
registrar se elas são 
executadas; analisar e registrar 
como elas são executadas e se 
são registradas em seu relatório 
de atividades. 

  

Qualitativa 
descritiva 

A partir de 1964: 
Com a Lei Federal 
4.320 que estatui 
o direito financeiro 

Montagem do questionário 
nº 1 semi-estruturado 

(Apêndices A e B): 
colunas 1 a 4 extraindo do 

arcabouço legal e 
normativo brasileiro as 

atribuições.  
Observar, analisar e 

registrar no questionário nº 
1, colunas 5 a 8, se as 

atribuições são 
executadas, como são 
executadas e se são 
registradas em seu 

relatório de atividades. 

Análise 
documental: 

Arcabouço legal 
brasileiro 

disponível no 
site oficial dos 

governos.  
 

Entrevista com 
o Controlador 

Geral e 
observação do 
modo como se 

trabalha, 
checando a 
resposta.  

2) Identificar a percepção do 
Secretário Municipal de 
Administração e do Secretário 
Municipal de Fazenda da 
PMSAB (Prefeitura de Sabará) 
e da PMSDP (Prefeitura de São 
Domingos do Prata) em relação 
à prática do Controle Interno na 
gestão municipal quanto à sua 
eficácia e eficiência. 

Qualitativa Contemporâneo 
Aplicação do questionário 

nº 2 (Apêndices C,D,E) 
aberto. 

Entrevista com 
os Secretários 
Municipais de 

Administração e 
Fazenda de 

cada Prefeitura 

 3) Identificar e analisar os 
critérios adotados pelo TCEMG 
(Tribunal de Contas do estado 
de Minas Gerais) para fiscalizar 
e avaliar a prática do Controle 
Interno nos municípios deste 
estado. 

Qualitativa Contemporâneo Aplicação do questionário 
nº 3 (Apêndice F) aberto.  

Questionário 
direcionado por 

e-mail a um  
Conselheiro do 

TCEMG 

4) Analisar o parecer prévio do 
TCEMG sobre as contas da 
PMSAB e PMSDP referentes ao 
ano de 2009, bem como o 
parecer final da Câmara 
Municipal dos mesmos 
municípios, com o mesmo 
conteúdo e período, com o 
propósito de identificar os 
critérios de avaliação do 
Controle Interno, pelo Controle 
Externo, comparando-os com 
as exigências legais. 

Qualitativa 
Exercício  

Financeiro  
de 2009 

Obter o parecer prévio do 
TCEMG e o parecer final 
das Câmaras Municipais, 

analisando o seu 
conteúdo. 

Requerimento 
dos pareceres 

que são de 
atendimento 

compulsório ao 
cidadão. 

 

 

Fonte: do autor 

 

Todas as análises acima foram acompanhadas de gráficos para melhor comparar a 

imperatividade legal e a prática funcional. A tabulação dos dados foi realizada 

através do aplicativo Microsoft Excel 2010, utilizando as funções “SOMA”, 

“SOMASE”, “CONT.SE” e “SE” (Apêndices H e I)  
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Com o objetivo de demonstrar a utilidade do referencial teórico para a pesquisa, 

demonstra-se a TAB.4. 

 

 

TABELA 4 – Principais autores de cada tópico e sua abordagem 
 

 
TÓPICO 

 
AUTORES ABORDAGEM 

Administração 
Pública Geral 
 

ARAÚJO e ARRUDA 
(2004) 

Requisitos do Estado: Organização política; constituição; 
governo; território; mesma língua. 

CASTRO (2004) 
Supremacia do indivíduo; limitação do poder dos 
governantes; racionalização do poder; separação dos 
poderes. 

SPAGNOL (2004) Formação das cidades-estado. 

Administração 
Pública no Brasil 

ANDRADE (2004) Centralização do poder; coronelismo; clientelismo. 

IBAM (2006) 
Organização política Municipal: modelo herdado da antiga 
república romana. 

Controle Interno 
e Autonomia 
Municipal 

ANDRADE e DUTRA 
(2009) 

Impacto da CF/1988 na autonomia municipal. 

PEREIRA (2002) 
 

“Reagindo à concentração do poder no governo central 
durante os regimes militares, a idéia geral subjacente era 
que o governo central deveria transferir aos 
Estados/províncias e/ou no nível local todos os serviços 
sociais, exceto a previdência social, de modo que se 
tornassem melhor adaptados e mais accountable ao povo 
local.” (PEREIRA, 2002, p. 12-13) 

Controle Interno 
e Finanças 
Públicas.  
Controle Interno 
e Princípios 

CGU (2010) 
Controle patrimonial e operacional; correição; prevenção da 
corrupção; ouvidoria. 

FERNANDES (2010) Na falta ou falha da lei, os princípios garantem a consistência 
jurídica. 

STF (2010) 
 

Decisões da suprema corte do país, que esclarecem os 
princípios. 

Controle Interno 
como Sistema  
 

BERTALANFFY 
(1933) 

Teoria sistêmica organísmica: auto-organização. 

CASTRO (2004) Definições de controle: Rotulum / contre-rôle. 

WEBER (1982) 
Sistema burocrático: Racionalidade legal. Autoridade e 
impessoalidade: Eficácia e eficiência X sistema de despojos. 

Controle Interno 
e Constituição 
dos agentes 
 

CASTRO (2004) 

“[...] é, antes de tudo, a segurança do administrador porque o 
administrador responde com seus bens e sua reputação 
pelos atos que realiza, dando suporte a todos os seus atos 
decisórios”. (CASTRO, 2008, p. 54) 

PEREIRA (2002) Necessidade de qualificação do agente público. 
Controle Interno 
X Controle 
Externo 

GIACOMONI (2007) 
Controle Externo: TCE ou Controladoria. TCE: Gestão 
quantitativa: indicadores e índices. Controladoria: Gestão 
qualitativa: missão, objetivos e finalidades. 

 
Fonte: do autor 

 

 

Os autores contribuem com a elucidação do CIG em relação às suas 

responsabilidades, à sua constituição e a sua importância para maximizar os 

resultados da Administração Pública. Contribuem ainda para enfatizar que quando 
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uma lei ou norma não é pontual em relação a uma determinada atribuição, são os 

princípios da Administração Pública, comentados por especialistas ou a Suprema 

Corte do País que preenchem as lacunas de entendimento. No entanto, as 

informações que constituem as atribuições do CIG são coletadas em leis e normas, 

que dispensam complementação de autores quando elas, por si só, são claras e 

objetivas.  
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4 CONTROLE INTERNO: ATRIBUIÇÕES, PRÁTICA, PERCEPÇÃO  E 
AVALIAÇÃO. 
 

 

Coletam-se os dados relativos às atribuições legais e normativas do CIG. Em 

seguida, analisa-se a prática deste, seguida da percepção dos Secretários 

Municipais e finalizando com os critérios de avaliação do trabalho do CIG, pelo 

Controle Externo. As informações deste capítulo estão estruturadas de acordo com 

os objetivos secundários. Por fim, apresentam-se as limitações da pesquisa e as 

recomendações para futuras pesquisas.     

 

 

4.1 Atribuições do Controle Interno: Identificação,  classificação, prática e 
registro.  
 

 

Este item trata das atribuições previstas na legislação e nas normas em relação ao 

CIG do Poder Executivo Municipal, por meio de metodologia dedutiva e pela 

perspectiva dos entes da federação. A identificação dessas atribuições legais e 

normativas não poderia ser feita na forma de amostragem porque violaria o Princípio 

Constitucional da Legalidade.  

 

 

4.1.1 Controle Interno: Atribuições pela perspectiv a Federal 
 

 

Em conformidade com o Princípio Constitucional da Legalidade, outrora 

problematizado e esclarecido, pertinente buscar e analisar, pelo processo científico 

da dedução, o arcabouço legal que determina as atribuições do CIG que afetam as 

unidades de análise.  

 

Sendo, a Constituição, a Carta Política e Magna do país, buscam-se e analisam-se 

as atribuições do CIG ali colacionadas. 
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O artigo 31 da CF/1988 determina que CIG tem como função a “fiscalização do 

município” que pode ser de duas maneiras, o Controle Interno e o Controle Externo. 

 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que 
o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais. (BRASIL, 1988) 

 

 

Já o artigo 70 da CF/1988 especifica as modalidades pelas quais deverá a 

fiscalização ser exercida. 

 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. (BRASIL, 1988) 

 

 

No parágrafo único do artigo 70, a CF/1988 define-se os órgãos que devem prestar 

contas da aplicação do dinheiro público: 

 

 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (BRASIL, 1988) 

 

 

No entanto, a redação do artigo 70 da CF/1988 não é clara quanto a dois aspectos: 

No primeiro,  quanto à imperatividade dos tipos de fiscalização sobre todos os entes 
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federativos. Isso porque o dispositivo restringe os tipos de fiscalização à União. No 

segundo, quanto à sua extensão. Embora mencione as administrações direta e 

indireta, ele, no entanto, não especifica se a competência da fiscalização é da União 

ou das administrações direta e indireta nos três entes da federação. Na prática, 

adota-se a extensão da fiscalização aos estados e municípios com base no Princípio 

da Simetria Constitucional.  

 

O dispositivo constitucional é, por outro lado, claro ao especificar o Princípio 

Constitucional da Legalidade, em que devem ser observadas a legitimidade e a 

economicidade. Prescreve, por fim, que devam ser observados o estatuto das 

subvenções e as condições da possibilidade de renúncia de receita.  

 

Quanto ao órgão fiscalizador, o artigo 70 da CF/1988 determina que é competência 

do Congresso Nacional, formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos 

Deputados, constituindo o Controle Externo. Depreende-se, deste dispositivo, que 

até mesmo os fiscalizadores devem ser fiscalizados pelo órgão de CIG a que 

pertençam.  

 

Pelo parágrafo único do artigo 70 da CF/1988, é instituída a obrigatoriedade de 

prestação de contas, por todas as pessoas que recebem e utilizam recursos 

públicos, sendo o CIG responsável por avaliar a regularidade dessa aplicação 

através da análise de prestação de contas.  

 

O artigo 74 da CF/1988, por sua vez, determina que as atribuições do CIG sejam  

estendidas aos três poderes da república. Estabelece ainda que o CIG de cada 

poder deve ser composto por um sistema integrado. O artigo 70 define 

adequadamente os aspectos que devem ser fiscalizados, a saber: a contabilidade, 

as finanças, o orçamento, o modus operandi e o patrimônio. O artigo 74 

complementa o artigo 70 ao especificar que o CIG deve avaliar metas e resultados 

quanto à eficácia e à eficiência, incluídas as operações de crédito:  

 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
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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. 
(BRASIL, 1988) 

 

 

Pelo artigo 74 da CF/1988, seria atribuição do CIG da União a avaliação 

comparativa entre o que foi previsto e o que foi executado, com base nos 

instrumentos de planejamento e controle que são o PPA (Plano Plurianual65), a LOA 

(Lei Orçamentária Anual), a LDO (Lei de Dirtetrizes Orçamentárias) e todos os 

programas de governo. Reitera a necessidade de comprovação da legalidade dos 

atos e estabelece os critérios de eficácia e eficiência na avaliação dos programas e 

das contas governamentais. 

 

A LRF atribuiu maior ênfase ao CIG, na medida em que passou a exigir 

demonstrações contábeis periódicas (bimestrais e quadrimestrais/semestrais) e que 

fossem assinadas, inclusive, pelo CIG: 

 

 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado 
pelo: 
I – (omissis) 
II – (omissis) 
III – (omissis) 
VI – (omissis) 
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades 
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 
como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido 
no art. 20. (BRASIL, 2000) 

 

 

                                                           
65 O PPA é o plano estratégico e tático para vigorar por três anos no atual governo e para um ano do 
governo seguinte, em que se estabelecem diretrizes, objetivos, metas e ações, com base na 
demanda social. É de responsabilidade dos agentes políticos, ou seja, daqueles que são 
responsáveis pelas políticas públicas.  
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No entanto, os municípios considerados de pequeno porte66 podem, pelo artigo 54 

da LRF, elaborar o RGF (Relatório de Gestão Fiscal) semestralmente67, preservando 

a periodicidade bimestral para o RREO (Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária). A LRF especifica, no artigo 55, o conteúdo do RGF, sendo os pontos 

centrais: gastos com pessoal; controle da dívida, financiamentos e garantias 

cedidas, incuindo restos a pagar68.   

 
As atribuições do CIG em relação à LRF são mais específicas, pois ela enfatiza 

outros pontos de fiscalização, tais como (grifos do autor): 

 

 

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 lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 
em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa 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 limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 
vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 
quando houver. (BRASIL, 2000) 

 

 

Outra atribuição do CIG na perspectiva da gestão fiscal é o acompanhamento e 

gerenciamento da execução orçamentária, de forma a garantir o equilíbrio das 

finanças públicas: 

 

 

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

                                                           
66 Municípios considerados com população até 50.000 habitantes.  
67 De acordo com o artigo 63. 
68 São despesas que não foram pagas no exercício financeiro e que são inscritas como dívida de 
curto prazo no exercício seguinte. 
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§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 
recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de 
forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(BRASIL, 2000) 

 

 

A Lei Federal 4.320/64, que estabelece o estatuto do direito financeiro, dedica cinco 

artigos ao CIG, no trecho69 que aborda o “controle da execução orçamentária”. 

 

 

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere 
o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente. 
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída 
em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou 
valores públicos. 
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a 
outro indicado na legislação, caberá o contrôle estabelecido no inciso III do 
artigo 75. 
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando fôr o caso, em têrmos de 
unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. 
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes 
verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a 
cada unidade orçamentária, dentro do sistema que fôr instituído para êsse 
fim. (BRASIL, 1964) 

 

 

Salienta-se o aspecto temporal do CIG, que é prévio, concomitante e subseqüente. 

Enfatiza-se que a competência do CIG é conferir, fiscalizar e cobrar resultados. O 

artigo 80 retro-transcrito deveria ser revogado, pois a LRF estabelece cotas mensais 

e seu gerenciamento de acordo com o comportamento da receita arrecadada.  

 

Depreende-se uma atribuição do CIG, na fase concomitante, em relação às 

licitações públicas. Sendo aferição sinônimo de verificação da exatidão do que está 

sendo feito, cabe ao CIG verificar a exatidão do julgamento dos processos 

licitatórios, tal como o dispositivo legal que se transcreve in verbis e grifos do autor:  

 
 

                                                           
69 A lei não é organizada com uma seção exclusiva ao Controle Interno. 
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Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os 
tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório 
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle . 
(BRASIL, 1993) 

 

 

Outra atribuição do CIG quanto às licitações públicas é denunciar ao Ministério 

Público, por meio de documentos comprobatórios, as irregularidades detectadas que 

venham a frustrar os princípios e determinações da lei, que caracterizem prática de 

crime (grifos do autor):  

 

 

Art. 102.  Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os 
magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os 
titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de 
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos c rimes definidos 
nesta Lei, remeterão  ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. (BRASIL, 1993) 

 

 

Outra atribuição do CIG quanto às licitações públicas é o controle da execução dos 

contratos, com ênfase na verificação da legalidade e regularidade da execução das 

despesas em relação ao contratado. Tal é a sua pertinência que se traz à baila o 

dispositivo legal em sua forma original e grifos do autor: 

 

 

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. 

 

 

Os dois parágrafos deste artigo salientam que qualquer cidadão ou pessoa jurídica 

pode impetrar representação junto ao Tribunal de Contas ou ao Órgão de CIG por 

irregularidades na aplicação da Lei. Salienta ainda que em caso de irregularidade 

denunciada no âmbito do edital de licitação, o CIG deve examinar os documentos e 

exigir as medidas corretivas pertinentes.  
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As atribuições do CIG, no âmbito do Direito Administrativo, não se limitam às 

licitações e contratos. O artigo 116 expande a imperatividade da verificação da 

legalidade e da correta aplicação dos recursos públicos em convênios, acordos e 

qualquer outro instrumento que gere despesa pública com um objetivo determinado. 

O § 3º do artigo 116 determina que a ocorrência de impropriedades na aplicação do 

erário deve ensejar a retenção de repasses financeiros subseqüentes, até que o 

beneficiário regularize a situação. Tal retenção seria também de responsabilidade do 

CIG, como se depreende da leitura do dispositivo legal com grifos do autor: 

 

 

Art. 116, § 3o  [...] 
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão 
competente do sistema de controle interno da Administração Públic a;  
II – (omissis) 
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 
pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 
sistema de controle interno . (BRASIL, 1993) 

 

 

Mediante o que já foi explicitado até aqui, perceptível e notório que a missão do CIG 

não envolve somente a CASP, pois abrange o direito administrativo sob várias 

perspectivas. Logo, a princípio, seria questionável o Conselho Federal de 

Contabilidade normatizar atribuições ao CIG, pois estaria ele entrando em seara 

alheia à sua competência. No entanto, na esfera legal, o CIG surgiu na Lei 4.320/64, 

que é o estatuto do direito financeiro. Por esse motivo se defende a tese de que o 

CIG seria de competência da contabilidade. Entretanto, há de se considerar que a 

fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial é apenas uma das várias 

atribuições do CIG, pois encontra-se ainda a atribuição operacional, que 

definitivamente não é de alçada contábil. Porém, a Resolução CFC 1.135/200870, 

que estabelece a NBC T 16.871 está em vigor e estabelece atribuições como se 

descreve a seguir.   

 

                                                           
70 Vide em referências: Conselho Federal de Contabilidade. Legislação. Resoluções.  
71 Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade. Existem as NBC P´s, que são as normas de 
natureza profissional. 
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Primeiramente, há de se salientar o objetivo da norma, que pressupõe não ser 

imperativa, como se transcreve ipsis litteris e grifos do autor:  

 

 

Esta Norma estabelece referenciais  para 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. (CFC, Resolução 
1.135/2008) 

 

 

A própria resolução enfatiza a abrangência do CIG no âmbito contábil, ao definir que 

“Controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, 

métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com 

a finalidade de [...]” (CFC, Resolução 1.135/2008, p.2) e, em complemento, cita as 

atribuições da contabilidade em consonância com o seu objeto, que é o patrimônio 

público, consoante aos princípios fundamentais de contabilidade.  

 

No que se refere ao âmbito operacional, justifica-se a prática do CIG no auxílio ao 

combate e prevenção às práticas ineficientes e antieconômicas, à malversação72, 

aos erros, às fraudes, aos desvios, aos abusos e outras inadequações. Ainda que 

seja um controle de natureza operacional, os elementos citados de ineficiência 

geram despesas, que impactam, por fim, no patrimônio. Neste aspecto, a Resolução 

1.135/2008 classifica o CIG em operacional, contábil e normativo73. Depreende-se 

que normatização seria de esfera jurídica, uma vez que envolve normas de 

procedimentos que extrapolam a seara contábil.  

 

Como atribuições do CIG, a Resolução 1.135/2008 define o mapeamento e 

avaliação de riscos. O mapeamento compreende a identificação de eventos ou 

condições que podem afetar a qualidade da informação contábil. A avaliação de 

riscos compreende a relevância desses, a probabilidade de ocorrência, como 

preveni-los e como serão gerenciados caso se concretizem. Ainda que a detecção 

dos riscos seja antecedente ou a posteriori, a tempestividade do registro significa 

assegurar que os riscos sejam registrados no momento da identificação ou da 
                                                           
72 De acordo com o dicionário Michaelis, malversação é a dilapidação de dinheiro ou bens no 
exercício de um cargo; má administração; desgoverno. Conceito ratificado pelo Dicionário do Aurélio.  
73 Esta classificação do controle interno norteia as diretrizes do provimento do cargo de Controlador.  
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detecção. Para efeito da norma, riscos são imprevisibilidades que podem afetar a 

informação contábil. O controle, neste contexto, significa as ações e medidas para 

que esses objetivos de gestão sejam alcançados. A identificação, a detecção e o 

monitoramento são elementos de controle.  

 

Em relação à CGU, são quatro as suas competências principais: “Desta forma, o 

agrupamento das principais funções exercidas pela CGU – controle, correição, 

prevenção da corrupção e ouvidoria – foi efetivado, consolidando-as em uma única 

estrutura funcional” (BRASIL, CGU-b).  

 

Mas a CGU não fiscaliza somente os atos do Poder Público Federal. A exemplo do 

posicionamento do TCEMG, conforme será explicitado mais adiante, a aplicação dos 

recursos federais a outros entes federativos também é atribuição da CGU. Isso quer 

dizer que a fiscalização da aplicação dos recursos federais via convênios ou 

programas sociais às esferas estadual e municipal de governo são de competência 

da CGU.  

 

Castro (2008), dissertando sobre a evolução da contabilidade federal, ratifica, pela 

sua própria experiência, as mudanças que ocorreram na CGU: 

 

 

As constantes mudanças de foco do sistema de controle interno no âmbito 
do Governo Federal são apresentadas a partir de fatos vivenciados pelo 
autor e percebidos nos bastidores de sucessivas administrações federais. 
Com isso, pode-se explicar como ocorreu a transformação do controle 
interno contábil em auditoria interna, com as denominações de Inspetoria 
Geral de Finanças e Controle Interno Setorial (CISET). A partir daí, houve 
uma integração ao ciclo de gestão que compreende as etapas de 
planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e controle interno. Isso 
resultou na criação da Controladoria Geral da União que, por sua vez, 
absorveu em definitivo as funções de ouvidoria, auditoria e corregedoria. 
(CASTRO, 2008, p. 90-91) 

 

 

4.1.2 Controle Interno: atribuições pela perspectiv a Estadual 

 

 

A composição do Tribunal de Contas se inicia na Constituição do Estado:  
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Art. 61 – Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, não 
exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias 
de competência do Estado, especificamente: [...] XII – organização do 
Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do 
Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos 
da Administração Pública; [...] (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 
2010) 

 

 

A Assembléia Legislativa tem efetiva interferência na composição da direção 

superior do Tribunal de Contas: 

 

 

Art. 62 – Compete privativamente à Assembléia Legislativa: [...] XXI – 
escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas; [...] XXIII – 
aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha: a) 
dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do 
Estado; [...] (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010) 

 

 

Na forma pertinentemente ideológica, a Constituição do Estado reflete os anseios da 

sociedade em seu artigo 73 e estabelece as diretrizes que norteiam a missão 

institucional do Tribunal de Contas: 

 

 

Art. 73 – A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e 
eficaz. § 1º – Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado 
e de entidade da administração indireta se sujeitarão a: I – controles 
internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio Poder e a entidade 
envolvida; II – controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o 
auxílio do Tribunal de Contas; e III – controle direto, pelo cidadão e 
associações representativas da comunidade, mediante amplo e irrestrito 
exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer 
Poder e entidade da administração indireta. § 2º – É direito da sociedade 
manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, 
imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público 
e de que tenham resultado ou possam resultar: I – ofensa à moralidade 
administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, 
coletivos ou difusos; II – prestação de serviço público insuficiente, tardia ou 
inexistente; III – propaganda enganosa do Poder Público; IV – inexecução 
ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de 
governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas 
regionais; ou V – ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta 
Constituição. (MINAS GERAIS, Constituição do Estado, 2010) 
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O artigo 82 da Constituição do Estado concede ao cidadão, ao partido político, à 

associação legalmente constituída ou a um sindicato denunciar irregularidades ou 

ilegalidades de qualquer agente público, desde que de forma fundamentada e na 

forma prescrita em lei.  

 

O TCEMG74 expediu diversas Instruções Normativas que tratam de assuntos 

distintos. As atribuições do CIG estão fragmentadas nestas Instruções. Logo, torna-

se imperativa uma detalhada análise documental, sobre essas instruções 

normativas, para que se possa extrair e compilar as atribuições do CIG segundo o 

entendimento do TCEMG.  

 

A IN75 01/2002 dispõe sobre a tomada de contas76 especial no âmbito da 

administração direta e indireta, estadual e municipal. De acordo com o artigo 7º, os 

autos da tomada de contas especial devem ser encaminhadas ao CIG para parecer, 

momento em que poderão fazer diligências. O CIG deve manifestar acerca das 

apurações que ele realizou, em especial a identificação dos responsáveis, as leis ou 

normas descumpridas, mensuração do dano, providências tomadas por outros 

órgãos, inscrição do dano em Devedores Diversos e parecer final sobre a regular ou 

irregular tomada de contas, disposições estas prescritas no artigo 9º. Ainda 

determina77 que o inadimplente deve ter seu cadastro bloqueado pelo CIG, 

impedindo novos repasses. A Instrução é enfática ao atribuir as responsabilidades 

do CIG, que por sua relevância, transcreve-se in verbis: 

 

 

Art. 12 - Os responsáveis pelo controle interno e a autoridade administrativa 
competente assumem a responsabilidade pelas informações encaminhadas 
ao Tribunal e por elas responderão pessoalmente, caso venham a ser 
apuradas divergências ou omissões.  
 
Art. 15 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento 
das ocorrências referidas no art. 1.º desta Instrução, deverão alertar 
formalmente a autoridade administrativa competente para a instauração da 

                                                           
74 Vide referências: MINAS GERAIS, TCEMG, Instruções Normativas. 
75 Instrução Normativa do TCEMG. 
76 De acordo com a mesma instrução, a tomada de contas especial deve ser instaurada quando 
ocorrer omissão no dever de prestar contas; mediante falta de comprovação da aplicação de recursos 
repassados Município mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; pela ocorrência 
de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou em face à prática de qualquer ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário. 
77 De acordo com o artigo 9º, § 1º, inciso II, alínea b) 
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tomada de contas especial, nos termos do art. 2º, comunicando o fato ao 
Tribunal, conforme disposto no artigo 65 da Lei Complementar n.º 33/94, 
sob pena de responsabilidade solidária.  
 
Parágrafo único - Verificada, em inspeção ou auditoria, ou no julgamento de 
contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada 
tempestivamente ao Tribunal, e caracterizada a omissão, o dirigente do 
órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará 
sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n.º 33/94, sem prejuízo 
das demais cominações. (MINAS GERAIS, TCEMG, Instrução Normativa 
01/2002) 

 

 

A IN 08/2003 estabelece normas de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial nas Administrações Direta e Indireta dos Municípios. 

Partindo do pressuposto que a missão do CIG é a fiscalização, conforme já 

estudado pelos dispositivos constitucionais no referencial teórico, há de se 

considerar que todas as suas disposições compõem atribuições do CIG. Portanto, 

torna-se pertinente citar tais atribuições de forma mais objetiva, sem prejuízo ao 

conteúdo. Ainda que a inspeção seja realizada pelo TCEMG, o CIG tem a missão 

constitucional de agir como um agente facilitador, fornecendo a este Órgão de 

Controle Externo, todos os documentos conforme determinam as instruções 

normativas.  

 

O artigo 1º da IN 08/2003 determina que os documentos de repercussão 

orçamentária e financeira devem estar disponíveis para exame do Controle Externo, 

in loco. Dentre tais documentos, conforme artigo 2º, depreendem-se: as 

demonstrações contábeis; leis e atos que dispensam receitas78; demonstrativos dos 

gastos com pessoal, saúde, educação e FUNDEB79; pagamento de subsídio dos 

agentes políticos, bem como o seu respaldo legal. Com base em outros 

documentos, procura-se apurar a efetividade da gestão do patrimônio, os processos 

licitatórios, os processos de dispensa de licitação; os convênios para captação de 

recursos bem como para transferências de recursos, a regularidade das prestações 

de contas, a legalidade do pagamento de auxílios a pessoas carentes; a veracidade 

e fidedignidade dos registros dos balanços, a regular contabilização da transferência 

para a Câmara, a correta e tempestiva incorporação dos balanços da Câmara 

                                                           
78 Tecnicamente chamada de Renúncia de Receita 
79 Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação, regulado pela Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. 
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Municipal nos balanços do município, através do Poder Executivo Municipal, a 

observância do recebimento de sobra de caixa da Câmara Municipal em 31 de 

dezembro ou a dedução deste saldo no repasse seguinte e, finalmente, a garantia 

de que documentos originais não estão sendo retirados da sede da Prefeitura por 

quem quer que seja, a observância de previsão na LDO, LOA e em lei específica, 

além da existência de termo de convênio ou documento correlato entre o Poder 

Público e o subvencionado80. A mesma instrução determina a instituição de normas 

próprias, com ênfase nos procedimentos licitatórios; cadastro, registro de preços e 

contabilidade de custo dos produtos consumidos; gestão de frotas; gestão de 

almoxarifado; gestão de custos; projetos de engenharia; regime de prestação de 

contas dos beneficiados; efetiva arrecadação da receita própria, inclusive a cobrança 

da dívida ativa nas esferas administrativa e judicial; inventário analítico; 

departamento pessoal e tesouraria e relatórios secundários e complementares. O 

CIG deve ainda garantir que esteja sendo emitido os livros diário e razão; realizadas 

as audiências públicas durante as fases de elaboração e discussão dos 

instrumentos de controle81, além das regulares audiências para exposição dos 

resultados da Gestão Fiscal82; a observância da elaboração e acompanhamento das 

metas bimestrais de arrecadação e cotas mensais de despesas adequadas à efetiva 

realização da receita; a certificação da segregação das contas vinculadas, bem 

como a não transferência de qualquer recurso municipal para essas contas. 

Determina que deve ser assegurado o arquivamento das notas de empenho83 na 

ordem seqüencial e por função de governo, demonstrando, adicionalmente, os 

tributos retidos daquela despesa. Na seara do arquivamento, determina o arquivo 

em separado do pagamento efetuado aos agentes políticos84, anexando à pasta 

exclusiva, cópia da lei fixadora de subsídios; da despesa com educação; da despesa 
                                                           
80 Subvenções são transferências de recursos para cobrir déficits de pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos que prestem serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social ou 
cultura, desde que se comprove que tais serviços prestados por estas entidades custem menos do 
que o serviço que seria prestado pela Administração Pública, além de outros requisitos.  
81 PPA, LDO e LOA. Este dispositivo consta da Lei Complementar Federal 131/2009. 
82 Estabelecidas pela Lei Complementar Federal 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
83 Documento contábil que demonstra a despesa realizada, identificando classificação orçamentária 
completa; indicação da instituição financeira, números da conta-corrente bancária e do respectivo 
cheque; fontes de recursos; históricos completos e esclarecedores que deverão indicar, quando for o 
caso, a modalidade licitatória, natureza e número do processo correspondente, ou do número do 
instrumento de convênio e do órgão conveniado; demonstração de saldos orçamentários; autorização 
e liquidação das despesas, com a devida identificação dos responsáveis e correspondentes e 
competentes assinaturas; e quitação, com a correta e devida identificação dos favorecidos ou 
beneficiários. para o registro contábil com transparência e amparo legal.  
84 Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. 
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com saúde pagas com recursos próprios; da despesa com saúde pagas com 

recursos vinculados; dos processos licitatórios e por dispensa, desde a requisição 

até o último comprovante de fornecimento; de todos os convênios. O CIG deve ainda 

se certificar que nas notas de empenho com publicidade, exemplares estão 

anexados e garantir que tais informativos não constem “nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos”. Exige ainda que o CIG assegure que as demonstrações contábeis sejam 

extraídas exclusivamente do sistema informatizado de contabilidade e que todos os 

atos sejam efetivamente publicados.  

 

Em seguida, o TCEMG emitiu a IN 09/2003 que estabelece normas a serem 

observadas pelas administrações direta e indireta do Estado e dos Municípios 

quando da execução de obras públicas e serviços de engenharia. A norma 

determina: 

 

 

1.1. Registro de Obras e Serviços de Engenharia: Apresenta-se no Anexo 
IV um formulário para registro de obras ou serviços de engenharia, que 
atende aos requisitos mínimos para se aprimorar o controle interno do setor 
da administração responsável pela execução dessas atividades. 

 

 

A IN 06/2004 fez algumas modificações nas normas de fiscalização. Ela estabelece 

que o controle do almoxarifado deve ser gerido pelo método do custo médio 

ponderado85. Outra mudança é a imperativa realização do inventário patrimonial por 

comissão especial formalmente constituída para este propósito. Enfatiza a 

necessidade de criação do sistema de CIG, que para efeito do TCEMG, se 

caracteriza pelo “conjunto de normas e rotinas de procedimentos escritos”. Por fim, 

enfatiza a necessidade do CIG editar relatório mensal de suas atividades, com 

ênfase na análise comparativa entre as normas escritas e os procedimentos 

adotados.  

 

A IN 09/2004 estabelece procedimentos acerca da remessa de dados relativos aos 

atos de admissão de pessoal da Administração Pública Direta e Indireta dos 
                                                           
85 Método contábil de gestão do almoxarifado onde se apura o valor de saída pelo valor médio de 
entrada. O artigo 2º da IN 06/2004 altera o artigo 5º da IN 08/2003. 
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Poderes do Estado e dos Municípios de Minas Gerais, para fins de apreciação e 

registro. Neste contexto, a atribuição do CIG é o de atestar a obediência às 

formalidades e exigências legais quanto à admissão de pessoal, com ênfase na 

ordem de classificação dos candidatos, bem como deve verificar a existência da 

declaração de que o candidato a ser nomeado emitiu declaração que não acumula 

cargos públicos86.  Em simetria com o que dispõe a IN 01/2002 retro-mencionada, a 

instrução salienta a responsabilidade do CIG, in verbis:  

 

 

Art. 5º - Os gestores dos órgãos ou entidades e os responsáveis pelo 
controle interno respondem pelas informações prestadas, e podem ser 
responsabilizados, caso se apure fraude, divergência e/ou omissão nos 
dados encaminhados ao Tribunal de Contas. 

 

 

A IN 14/2004 dispõe sobre a remessa de processos de aposentadoria e pensão da 

Administração Pública Municipal, considerando a Emenda Constitucional nº 41, de 

31 de dezembro de 2003. Analogamente à IN 09/2004, o CIG deve emitir parecer 

conclusivo acerca da legalidade da concessão de aposentadoria e pensão.  

 

A IN 05/2007 dispõe sobre critérios e procedimentos acerca da remessa, de 

documentos e informações necessárias à apreciação da legalidade para fins de 

registro e controle dos atos de admissão de pessoal da Administração Direta e 

Indireta dos Poderes do Estado e dos Municípios. Em complemento à IN 09/2004, é 

enfatizado que a matéria não trata do cargo de provimento em comissão ou função 

de confiança. Complementa ainda, que além de verificar a classificação dos 

candidatos, o CIG deve verificar, em relação ao ato da admissão: legalidade da 

posse e exercício; compatibilidade entre vagas no edital e as vagas previstas no 

plano de cargos e vencimentos; publicação dos atos e por fim, em se tratando de 

contrato temporário, se houve, de fato, o excepcional interesse público conforme 

situações previstas em lei específica. A responsabilidade do CIG na garantia do 

cumprimento destas determinações é enfatizada: 

 

                                                           
86 À exceção do que dispõe a CF/1988, em seu artigo 37, inciso XVI. 
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Art. 7º - Os gestores dos órgãos ou entidades e os responsáveis pelo 
Controle Interno serão responsabilizados pelas informações prestadas, caso 
se apure fraude, divergência e/ou omissão nos dados encaminhados ao 
Tribunal de Contas, sem prejuízo de comunicação do fato ao Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas. 

 

 

A IN 09/2007 dispõe sobre as contas anuais prestadas pelos dirigentes das 

autarquias e fundações municipais87. O artigo 1º § 1º deixa claro que mesmo as 

administrações indiretas necessitam do CIG para referendar a gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional. O artigo 9º salienta que os responsáveis pela 

Prestação de Contas são os gestores, os ordenadores da despesa, o contabilista, o 

controlador interno e o responsável pelo cálculo atuarial. A Instrução determina 

ainda que o relatório de CIG não pode ser produzido por empresas de auditoria, 

consultoria ou assessoria. Este relatório deve registrar a fiscalização efetivada pelo 

CIG, em especial: avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional; observância aos limites com 

gastos com pessoal e dívida de curto prazo e longo prazo (e suas renegociações de 

forma detalhada); o controle das retenções e repasses devidos aos institutos de 

previdência, bem como a geração de obrigação patronal88 em comparação ao que 

efetivamente foi pago. O relatório ainda deve registrar as providências 

administrativas diante de danos causados ao Erário, que teriam dado origem a 

sindicâncias, inquéritos, tomadas de contas e processos administrativos, registrando 

ainda os resultados destes procedimentos. Quando se trata de RPPS89, o CIG ainda 

deve registrar no relatório como é assegurado o registro atualizado de contribuintes 

e segurados; o comparativo da receita prevista e a realizada que ensejaria limitação 

de despesa mediante constatação de déficit; a cobrança de débitos atrasados de 

contribuições patronais; identificação do atuário; controle analítico das contribuições, 

segregado por unidade gestora90. 

 

                                                           
87 São entidades públicas caracterizadas como Administração Pública Indireta, ao passo que a 
Prefeitura e a Câmara Municipal são consideradas Administração Direta.  
88 Contribuição previdenciária por parte da empresa. 
89 Regime Próprio de Previdência Social. 
90 Geralmente definido como Unidade Orçamentária, que corresponde às Secretarias Municipais e 
que, para efeito de controle previdenciário, seriam: Prefeitura, Câmara Municipal e cada unidade da 
Administração indireta: fundos independentes, fundações e autarquias.  
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A IN 06/2008 dispõe sobre a remessa de informações complementares necessárias 

à criação e manutenção do banco de dados e à apreciação da legalidade, para fins 

de registro dos atos de concessão de aposentadoria, pensão, complementação de 

proventos e complementação de pensão da Administração Pública Municipal. No 

que se refere ao CIG, foi incluída a mesma disposição do artigo 7º da IN 05/2007 

retro-transcrita.  

 

A IN 08/2008 dispõe sobre as contas anuais, prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal e para este efeito, é a IN em vigor no período em que se 

elabora esta dissertação. O que se inova em relação à IN 09/2007 analisada 

anteriormente é a necessidade de integração entre o CIG de cada poder municipal, 

ou seja, do Legislativo e do Executivo. Exige ainda que o CIG registre em seu 

relatório a origem e aplicação dos recursos com alienação de ativos; os repasses 

feitos à Câmara Municipal91 e o mapa comparativo das subvenções sociais. 

 

A IN 09/2008 dispõe sobre as contas anuais prestadas pelos dirigentes das 

autarquias, fundações, fundos previdenciários e consórcios públicos municipais. A 

inovação que esta Instrução trouxe foi a necessidade de “conformidade dos registros 

contábeis gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os 

dados do SIACE92, principalmente com relação aos saldos anteriores”.  

 

A IN 11/2008 dispõe sobre as contas anuais prestadas pelos dirigentes das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista municipais e das demais 

entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Município. Além dos 

requisitos necessários de verificação pelo CIG já colacionadas, há de se acrescentar 

a necessidade de agregar o parecer do Conselho Fiscal, do Conselho de 

Administração, do Relatório de Diretoria e do parecer de uma auditoria 

independente. Muito embora as normas anteriores não mencionem, na IN 11/2008 

exige-se a “certificação quanto a ações judiciais referentes às contingências em 

andamento”.  

 

                                                           
91 Observando as disposições do artigo 29-A da CF/1988 inserido pela Emenda Constitucional 
58/2009. 
92 Sistema de Apoio ao Controle Externo do TCEMG. 
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A Instrução Normativa é clara ao salientar a responsabilidade do CIG: 

 

 

Parágrafo único - Verificada em procedimentos de fiscalização, ou no 
julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido 
comunicada tempestivamente ao Tribunal, e caracterizada a omissão, o 
dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável 
solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar n. 
102/08, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. (MINAS GERAIS, 
TCEMG, LEGISLAÇÃO, IN 11/2008) 

 

 

A IN 12/2008 dispõe sobre a remessa, ao TCEMG e pelos Municípios, do RGF, do 

RREO e do Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação previstos na LRF, 

por meio do SIACE/LRF (Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo). 

Nesta instrução, a responsabilidade do CIG é explícita quanto ao conteúdo das 

informações constantes das demonstrações contábeis exigidas pela LRF: 

 

 

Art. 16 - Os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, os responsáveis 
pela administração financeira e pelo controle interno, bem como outras 
autoridades definidas por ato próprio de cada Poder, são responsáveis 
pelas informações prestadas nos relatórios disponibilizados ao Tribunal. 
(MINAS GERAIS, TCEMG, LEGISLAÇÃO, IN 12/2008) 

 

 

A IN 13/2008 contém normas para os gastos com educação. Ela estabelece um 

controle suplementar da gestão educacional no âmbito municipal ao outorgar, aos 

Conselhos, a atribuição de acompanhar e fazer o controle social do ensino, além da 

necessidade de dar ampla publicidade do parecer do Conselho, que manifesta sobre 

a regularidade monetária e qualitativa da gestão do FUNDEB.  

 

A IN 19/2008 contém normas para os gastos com saúde. Determina que o controle 

suplementar também deve ser feito pelo Conselho de Saúde e a gestão municipal de 

saúde, necessariamente, por meio de fundo municipal de saúde.  

 

A IN 07/2009 dispõe sobre a instrução dos processos de concessão de 

aposentadoria, reforma e pensão, bem como complementação e cancelamento, para 

apreciação da legalidade, no âmbito dos Órgãos e Entidades da Administração 
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Direta e Indireta do Estado e dos Municípios, e, ainda, sobre a remessa das 

respectivas informações por meio eletrônico. Os artigos 5º, 15 e 16 tratam, 

respectivamente, sobre a verificação de todos os documentos exigidos para a 

concessão de aposentadoria, bem como a exatidão dos dados; sobre a necessidade 

de parecer sobre atos de concessão, complementação ou cancelamento de 

aposentadoria e a imputação de responsabilidades pela Prestação de Contas por 

parte daquele que concede e pelo CIG.  

 

A IN 08/2009 determinou que os editais de concurso público deveriam, a partir 

daquele momento, ser enviados ao TCEMG com, no mínimo, 60 dias de 

antecedência em relação à data de início das inscrições sob pena de suspensão e 

multa diária. O CIG deve emitir parecer conclusivo sobre a legalidade da abertura do 

concurso.  

 

 

4.1.3 Controle Interno: atribuições pela perspectiv a Municipal 

 

 

A Constituição Municipal, conhecida também como LOM (Lei Orgânica Municipal) de 

Sabará-MG estabelece as atribuições do CIG. É perceptível que o dispositivo 

constitucional municipal mescla os artigos 31, 70 e 74 da CF/1988 sem nada 

acrescer: 

 

  

Art. 63. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades da administração indireta é 
exercida pela Câmara, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder e entidade, observado o disposto no artigo 
74, §§ 1.º a 3.º da Constituição Estadual. [...] § 2.º - Os Poderes Legislativo 
e Executivo e as entidades da administração indireta manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o 
cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais e a 
execução dos programas de governo e orçamento; II - comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e 
das entidades da administração indireta, e da aplicação de recursos 
públicos por entidade de direito privado; III - exercer o controle de 
operações de crédito, avais e garantias e o de seus direitos e haveres; IV - 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 3.º - Os 
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
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irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob 
pena de responsabilidade solidária (SABARÁ, LOM, 2008). 

 

 

No entanto, o mesmo município possui a Lei nº 1.025/2002 que “cria a controladoria 

geral do município de Sabará, e dá outras providências”. Complementando as 

diretrizes gerais da Constituição do Município, a lei pormenoriza as atribuições do 

CIG, a saber: 

 

 

I - verificar a regularidade da programação orçamentária  e financeira, 
avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e do orçamento do município; II – 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência 
e economicidade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos  e entidades da administração direta e indireta municipal, 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 do município; IV – apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional; V – examinar a escrituração contábil e 
a documentação a ela correspondente; VI – examinar as fases de execução 
da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, 
sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade razoabilidade; 
VII – examinar a execução da receita bem como as operações de crédito, 
emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções  e fianças; VIII – 
examinar os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e 
“despesas de exercícios anteriores”; IX – acompanhar a contabilização dos 
recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as 
despesas correspondentes, na forma do inciso IV deste artigo; X – 
acompanhar e instruir, para fins de posterior registro no tribunal de contas, 
os processos relativos a atos de admissão de pessoal, a qualquer título,  na  
administração  direta e indireta municipal, incluídas as fundações  instituídas 
ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão  e designações para função gratificada;  
XI – verificar a instrução de processos referentes aos atos de 
aposentadoria, para posterior registro no tribunal de contas; [...] (SABARÁ, 
2002)  

 

 

O artigo 5º estabelece mais atribuições, que se relacionam com o apoio devido ao 

Controle Externo. Por sua pertinência e relevância, se transcreve in verbis:   

 

 

art. 5º) no apoio ao controle externo, a controladoria  geral  do município -  
CGM -  deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades: I – organizar 
e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do tribunal de contas, a 
programação bimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial das unidades administrativas sob seu controle, 
enviando ao mesmo os respectivos relatórios, na forma estabelecida pela 
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legislação do TCE: II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob 
seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer; III – 
certificar, mediante a elaboração do relatório do controle interno do 
executivo municipal, de forma permenorizada e de acordo com as normas 
instituídas pelo tribunal de contas, sobre a regularidade das contas públicas 
e da gestão fiscal, no exercício fiscal e financeiro considerado, como 
elemento obrigatório e integrante da prestação de contas anual, 
apresentada pelo chefe do poder executivo ao TCE, para fins de emissão 
de parecer prévio (SABARÁ, 2002). 

 

 

Ainda de acordo com a Lei Municipal 1.025/2002, os artigos 3º, 4º e 6º estabelecem 

mais atribuições ao CIG. Deve este órgão fiscalizador verificar a legalidade de todos 

os atos e contratos firmados pela Administração. Caso seja detectada alguma 

ilegalidade, ele deve notificar o Chefe do Poder Executivo e o responsável, com o 

objetivo de exigir as correções e o atendimento irrestrito das disposições legais. A 

notificação deve conter a fundamentação legal que não foi observada, a exigência 

de correção, a indicação do prejuízo causado que enseja ressarcimento e as 

providências que devem ser tomadas para evitar ocorrências semelhantes. O 

mesmo procedimento deve ser adotado quando, no ato fiscalizatório, for detectado 

desfalque ou desvio de dinheiro, bens públicos ou qualquer ato que gere prejuízo ao 

Erário. O Chefe do Executivo, por sua vez, deverá ordenar a abertura de processo 

administrativo, para apurar os fatos, punir os responsáveis e exigir o ressarcimento 

ao erário. A lei enfatiza que a omissão do cumprimento do ato compulsório de ofício 

implica em responsabilidade solidária sobre o CIG, indicando ainda que “ficará 

sujeito às sanções previstas em Lei”, em que se pode incluir o crime de prevaricação 

previsto no artigo 319 do Código Penal com pena prevista de detenção de três 

meses a um ano e multa.  

 

Apresentam-se os resultados do questionário nº 1 (Apêndices A e B). Desde o início 

deste capítulo, abarcaram-se todas as atribuições constitucionais, legais e 

normativas do CIG, possibilitando a alimentação da estrutura do questionário nº 1 

(Apêndices A e B). Assim, foi possível quantificar o total de atribuições em cento e 

doze, em nível de tarefas. O GRAF.2 demonstra a classificação das atribuições por 

sub-função de governo, todas pertencentes à Função Administração.  
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GRÁFICO 2 – Classificação das atribuições do Controle Interno por sub-função de governo 
 
 

 

 
Fonte: do autor 

 

 

Pode-se afirmar que o artigo 74 da Constituição Federal Brasileira, por sua própria 

redação, estabelece a finalidade do CIG, norteando assim o seu planejamento 

estratégico. Por ser um órgão de fiscalização, conforme determina o artigo 31 da 

carta política de 1988, a sua função está atrelada A “vigiar, examinar, observar, 

sindicar, censurar” (FERREIRA, 1976, p. 554). Por esta definição, em vigor à época 

em que se elabora esta dissertação, perpetua-se a etimologia da palavra controle, 

em sua origem em latim rotulum (relação de contribuintes, em que se baseava o 

trabalho do cobrador de impostos contratado) e em sua origem francesa contre-rôle, 

(confronto entre o registro e o documento original, para se auferir a fidedignidade 

desse registro), conforme citação de CASTRO (2008).   
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Em suma, todas as atribuições do CIG estão ligadas à verificação do que foi feito por 

outros e não necessariamente ao ato de fazer. Nesse sentido, das 112 atribuições 

detectadas na pesquisa, apenas 18 (16%) dizem respeito ao ato de fazer. Entre 

elas, pode-se citar o exercício de cobranças, de efetuar cálculos sobre a dívida, de 

instituir normas internas e de elaborar o seu próprio relatório mensal e anual de 

atividades.  

 

Pela perspectiva de apoio à gestão governamental e avaliação de resultados,  

detectam-se apenas 8% e 6% do total das atribuições, respectivamente. Destaca-se 

a função de comprovar, representando 70% das atribuições, conforme demonstra o 

GRAF.2. É perceptível que o termo fixado pelo retrocitado artigo 74 da Constituição 

Federal, “comprovar”, não se limita ao ato de conferir a exatidão de algum 

documento ou processo. A comprovação implica em evidenciar essa exatidão por 

meio de outros documentos, “provar, ajuntar, corroborar, demonstrar” (FERREIRA, 

1976).    

 

 
GRÁFICO 3 – Classificação das atribuições do Controle Interno por ação  

conforme artigo 74 da CF/1988 
 

 

 

Fonte: do autor 
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Analisa-se a eficácia do CIG. Conforme definido outrora, a eficácia, para efeito desta 

dissertação, significa alcançar as metas pretendidas. Conforme também 

contextualizado no referencial teórico, o Princípio Constitucional da Legalidade 

determina que a Administração Pública deve proceder conforme prescreve a 

Constituição Federal, as leis e as normas. “Deve ser feito assim” é a expressão que 

todo agente político e agente público deve ter em mente para não cometer o erro de 

proceder da forma como ele considera melhor, desvirtuando a ordem social e legal 

vigente, podendo causar ineficácia, ineficiência, malversação, retrabalho e outros 

danos ao sistema burocrático. Afinal, este foi concebido exatamente para garantir 

eficácia e eficiência do sistema institucional (seja público ou privado). São por esses 

motivos que a eficácia, ao ser definida como o alcance das metas (no caso 

estabelecidas por leis e normas), é mensurada de forma alternada: a atribuição é 

executada ou não. Se existe apenas um esforço para que a atribuição seja 

executada, não há eficácia em relação à atribuição, pois, de fato, ela não foi 

executada.  

 

 

4.1.4 Controle Interno: a prática nos estudos de ca so. 

 

 

Por meio de observação participante da prática do CIG, desde maio de 2010 na 

PMSAB, por oito horas semanais e desde fevereiro de 2009 na PMSDP, por oito 

horas quinzenais, analisou-se criticamente as respostas de cada Controlador Geral, 

em entrevista, para que fosse registrado no questionário 1 (Apêndices A e B), a 

eficácia de sua ação para cada atribuição estudada, resultando no GRAF.4 e 

GRAF.5. 
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GRÁFICO 4 – Comparação entre as atribuições legais e a eficácia  
do Controle Interno na Prefeitura de Sabará-MG 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Nos GRAF.4 e GRAF.5, os números representam a quantidade de atribuições. As 

colunas vermelhas representam as atribuições legais do CIG. As colunas verdes 

representam a quantidade de atribuições que são executadas pelo CIG com eficácia. 

Tais atribuições estão classificadas por sub-função de governo, todas pertencentes 

à Função Administração.   
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GRÁFICO 5 – Comparação entre as atribuições legais e a eficácia 
do Controle Interno na Prefeitura de São Domingos do Prata-MG 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 

Conclui-se que a PMSAB, considerada de estrutura média pelo enquadramento 

populacional, que possui um Controlador Geral e duas agentes de CIG, alcançam 

menos eficácia do que a PMSDP, considerada de pequena estrutura e que conta 

apenas com o Controlador Geral. Há de se considerar que em virtude do montante 

orçamentário e financeiro movimentado pela PMSAB, o volume de processos a 

serem analisados tende a ser maior, o que prejudicaria o exercício de outras 

atribuições. Salienta-se que o Orçamento de Sabará-MG para o exercício de 2010 é 

de R$134,38 milhões, ao passo que o Orçamento de São Domingos do Prata-MG 

para o mesmo exercício é de R$21,5 milhões. Proporcionalmente, o Orçamento do 

primeiro corresponde a 6,25 vezes o orçamento do segundo.    

 

 



100 

 

GRÁFICO 6 – Percentual de eficácia do Controle Interno, por sub-função de governo,  
na Prefeitura de Sabará-MG. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Os GRAF.4 e GRAF.5 estão relacionados, respectivamente, aos GRAF.6 e GRAF.7. 

Ao passo que os primeiros confrontam obrigação legal e normativa com eficácia, 

nestes demonstra-se o percentual de eficácia por sub-função de governo.  
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GRÁFICO 7 – Percentual de eficácia do Controle Interno, por sub-função de governo, 
na Prefeitura de São Domingos do Prata-MG. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Conforme abordado no início deste tópico, as sub-funções de governo mais 

relevantes para análise são a Administração Geral e a Administração Financeira em 

virtude de sua representatividade (74%) em relação às demais sub-funções de 

governo da função Administração.  

 

As premissas das análises dos gráficos anteriores se confirmam. O CIG da PMSAB 

alcança menos eficácia do que o CIG da PMSDP. A PMSAB alcança 27% de 

eficácia nas atribuições relativas à Administração Geral, ao passo que a PMSDP 

alcança 64% de eficácia nesta sub-função de governo. A PMSAB alcança 45% de 

eficácia nas atribuições relativas à Administração Financeira, ao passo que a 

PMSDP alcança 65% de eficácia nesta sub-função de governo. Verifica-se nos 

GRAF.5 e GRAF.6 que há uma grande diferença de proporção entre a eficácia na 

Administração Geral e a eficácia na Administração Financeira dentro de cada órgão 

de CIG. Na PMSAB, a diferença é de 18%, ao passo que na PMSDP a diferença é 
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de apenas 1%. Pode-se aventar a resposta a este fenômeno pelas seguintes 

premissas: a formação do Controlador Geral da PMSAB é ciências contábeis, o que 

pode lhe oferecer maior segurança e prioridade ao fiscalizar os atos de natureza 

financeira. Por seu turno, a PMSDP terceiriza parte da Administração Financeira a 

uma assessoria externa, além de delegar vários controles financeiros à Diretoria 

Administrativa e Financeira.    

 

Na entrevista realizada com cada Controlador Geral, foi possível perceber que 

ambos possuem plena ciência de todas as suas atribuições legais. Esta percepção 

se deve ao fato de que, ao ser indagado sobre a realização ou não de uma 

determinada atribuição, para que fosse registrada a eficácia no questionário, o 

Controlador Geral justificava os motivos pelos quais uma determinada atribuição não 

era executada. Por diversas vezes, manifestavam que as razões da não eficácia da 

realização de uma atribuição eram políticas, de origem hierarquicamente superior e 

não de natureza técnica. Confirma-se a prática do sistema de despojos sinalizado 

por Weber (1982) e do clientelismo, tratado no referencial teórico por Andrade 

(2004), Castro (2008) e Seibel e Oliveira (2006).  

 

O CIG da PMSAB é eficaz na sub-função Administração Geral em pouco mais de ¼ 

do total exigido, ao passo que o CIG da PMSDP é eficaz, nesta mesma sub-função 

de governo, em quase ²/³ do total exigido.  

 

O CIG da PMSAB é eficaz na sub-função Administração Financeira em quase ½ do 

total exigido, ao passo que o CIG da PMSDP é eficaz, nesta mesma sub-função de 

governo, em quase ²/³ do total exigido.  

 

Pela perspectiva da área, também caracterizada como sub-função de governo da 

Função Administração e considerando as mais relevantes, as atribuições mais 

reconhecidas e praticadas pelo Controlador Geral estão atreladas à Administração 

Financeira.  

 

Por conseguinte, é analisada a eficácia do CIG pela perspectiva da ação, em 

conformidade com o artigo 74 da CF/1988. As ações são as de avaliar, comprovar, 

exercer e apoiar.  
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GRÁFICO 8 – Percentual de eficácia do Controle Interno, por ação, 
na Prefeitura de Sabará-MG. 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 
Os GRAF.8 e GRAF.9 tem o objetivo de demonstrar a eficácia de cada unidade de 

análise em relação às ações definidas no art. 74 da CF/1988.  
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GRÁFICO 9 – Percentual de eficácia do Controle Interno, por ação, 
na Prefeitura de São Domingos do Prata-MG. 

 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 

Em conformidade com justificativa explanada neste tópico, o CIG possui como ação 

mais relevante a comprovação, correspondendo a 70% de todas as suas ações. O 

CIG da PMSAB alcança 29% de eficácia em relação a todas as atribuições de 

comprovação da legalidade e regularidade dos atos de gestão, ao passo que o CIG 

da PMSDP alcança 59% de eficácia. As atribuições de exercício são eficazes em 

39% em relação a todas as atribuições, nas duas unidades de análise.  

 

A análise da eficiência do CIG, ou seja, a descrição de como a atribuição é 

executada, representou uma variável balizadora e fundamental para decidir o 

registro, no questionário, da eficácia ou ineficácia na realização de uma determinada 

atribuição. Isto ocorre porque, ainda que em entrevista, o Controlador Geral tenha 

afirmado que executa uma determinada atribuição, a análise de eficiência detectou 

que ela é cumprida parcialmente, ou mesmo executada por outros servidores 

públicos ou, ainda, delegada a uma assessoria externa. Logo, retomando os 

conceitos de eficácia e eficiência, para efeito desta dissertação, não há eficiência 
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sem antes alcançar a eficácia. Além disso, a ineficiência é detectada no momento 

em que se afirma o alcance da eficácia mediante pagamento da contratação de uma 

assessoria externa para execução de atribuições de natureza não singular. A 

singularidade é o serviço técnico especializado que por sua própria natureza difere 

daqueles que habitualmente são afetos à Administração, tal como determina a 

súmula 106 de 22/10/2008 do TCEMG. Logo, as atribuições não singulares do CIG, 

que são aquelas afetas à Administração, não poderiam ser transferidas a outras 

unidades administrativas, nem tampouco outorgadas a uma assessoria externa.  

 

Ainda em relação ao questionário nº 1 (Apêndices A e B), realiza-se a análise 

relativa ao último dado coletado. Por meio de análise documental, ou seja, a análise 

do Relatório Anual de Atividades de cada unidade de análise, referente ao exercício 

financeiro de 2009, foi possível apontar as atribuições que são executadas com 

eficácia e que são registradas no relatório. Os GRAF.10 e GRAF.11 apresentam os 

resultados da análise documental realizada.  

 

 

GRÁFICO 10 – Relação entre a prática do Controle Interno de Sabará-MG  
e o registro desta prática no relatório anual de atividades (2009) por sub-função de governo. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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O percentual de eficácia na execução das atribuições do CIG nas áreas de 

Administração Geral e Administração financeira na PMSAB é inferior à metade. 

Ainda assim, menos da metade destas são registradas no Relatório do CIG relativo 

ao ano de 2009 como atribuições executadas com eficácia. Ademais, constata-se 

uma anomalia no GRAF.10. Como poderia o Relatório Anual do CIG registrar a 

execução de seis vezes mais atribuições do que ele, de fato, executa? A explicação 

parece ser simples. O artigo 77 da Lei 4.320/64 determina que o controle deve ser 

prévio, concomitante e subsequente. Se o CIG executa algumas atribuições apenas 

no momento de prestar contas ao TCEMG, ou seja, no momento de elaborar o seu 

Relatório anual de atividades, isso quer dizer que a execução de várias atribuições é 

realizada somente na fase subsequente, não alcançando, pois, as fases prévia e 

concomitante instituída por lei. Ademais, pode-se correr o risco de registrar a 

execução de uma atribuição que de fato não é executada.  

 

O confronto entre a efetiva execução das atribuições do CIG, apurada pela 

observação participante e entrevista e o registro dessa execução no seu Relatório 

Anual de Atividades produz relevante conclusão. O Relatório Anual de atividades do 

CIG é encaminhado em conjunto com a Prestação de Contas Anual. Caso a análise 

da eficácia do CIG se realizasse apenas por meio de análise documental, haveria 

uma grande distorção na análise pretendida, pois o Relatório Anual do CIG reflete, 

de forma não representativa, a execução de suas atribuições.  

 

 



107 

 

GRÁFICO 11 – Relação entre a prática do Controle Interno de São Domingos do Prata-MG 
e o registro desta prática no relatório anual de atividades (2009) por sub-função de governo. 

 
 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

O GRAF.11 reflete as mesmas premissas da análise do GRAF.10. O CIG da PMSDP 

registra em seu Relatório Anual de Atividades uma quantidade de execução de 

atribuições inferior ao que de fato ele executa na prática. O risco de se registrar no 

relatório a execução de atribuições que de fato não são executadas é menor em 

PMSDP.  
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GRÁFICO 12 – Relação entre a prática do Controle Interno de Sabará-MG  
e o registro desta prática no relatório anual de atividades (2009) por ação. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 13 – Relação entre a prática do Controle Interno de São Domingos do Prata-MG 
e o registro desta prática no relatório anual de atividades (2009) por ação. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

As premissas da análise do GRAF.9, refletidas no GRAF.10 são também recorrentes 

no GRAF.11 e no GRAF.12. Em PMSAB, 29% das ações mais relevantes 

(comprovar, 70% de todas as ações) são executadas. Destas, 70% são registradas 

no Relatório Anual. Por sua vez, em PMSDP, 59% das ações mais relevantes 

(comprovar) são executadas. Destas, apenas 39% são registradas no Relatório 

Anual.  

 

Conclui-se, pela análise dos gráficos produzidos a partir do questionário nº 1 

(Apêndices A e B), que a prática do CIG em muito difere do registro que ele efetua 

em seu Relatório Anual de Atividades. A análise documental, por si só, não 

representa uma metodologia confiável para analisar a eficácia e a eficiência do CIG 

para se apurar, em seguida, os resultados que ele produz para a Administração 

Pública e por conseguinte, para a sociedade local. Em relação a todas as suas 

atribuições legais e normativas, o CIG do Poder Executivo de cada município 

estudado não está sendo eficaz em sua plenitude e a análise de eficiência fornece 
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subsídios para ratificar a sua eficácia ou mesmo refutá-la. Mas o indício da ineficácia 

do CIG em relação a todas as suas atribuições não é restrita aos municípios de 

Minas Gerais. Silva (2009) afirma em sua pesquisa que muito embora o Sistema de 

Controle Interno é uma importante ferramenta de gestão e com atribuições 

compulsórias por força legal, está sendo “negligenciado” pela maioria dos Gestores 

Públicos Municipais do estado da Bahia. Os resultados da indicada pesquisa 

confirmam o que Weber (1982) já sinalizava em relação ao sistema de despojos do 

sistema burocrático. Confirmam, ainda, a permanência do clientelismo sinalizado por 

Andrade (2004), bem como por Seibel e Oliveira (2006).  

 

 

4.2 Percepção do Secretariado: Eficácia e eficiênci a do Controle Interno  
 

 

Este item apresenta os resultados do questionário nº 2 (Apêndices C,D,E). O 

apêndice “C” corresponde ao questionário aplicado ao Secretário Municipal de 

Administração de Sabará-MG através de entrevista. O apêndice “D” corresponde ao 

questionário aplicado ao Secretário Municipal de Fazenda de Sabará-MG, que 

preferiu responder por correio eletrônico. Por fim, O apêndice “E” corresponde ao 

questionário aplicado à Diretora Municipal de Administração e Fazenda de São 

Domingos do Prata-MG através de entrevista. Sintetiza-se a aplicação dos 

questionários na TAB.5 que objetivam o alcance do objetivo secundário nº 2. 

 

 

TABELA 5 – Quadro dos entrevistados 
 

NOME PREFEITURA CARGO APLICAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO 

Belarmino José da 
Silva Neto 

Sabará-MG 
Secretário Municipal 
de Administração 

Entrevista 

Alexandro Moks do 
Carmo 

Sabará-MG 
Secretário Municipal 
de Fazenda 

Correio eletrônico 

Maria de Betânia Rosa 
São Domingos do Prata-
MG 

Diretora Municipal de 
Administração e 
Fazenda 

Entrevista 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os dados dos questionários foram resumidos em frases para que se pudesse 

realizar uma análise qualitativa da percepção desses agentes políticos em relação à 

prática do CIG.  

 

 

TABELA 6 – Visão dos agentes políticos quanto à 
missão, atribuições e importância do Controle Interno 

 

PERCEPÇÃO PMSAB-
Sec.Mun.Administração  

PMSAB-
Sec.Mun.Fazenda 

PMSDP-Diretora 
Mun.Adm.e Fazenda 

Missão Institucional do 
Controle Interno 

* Controle do Erário 
* Análise do PPA 
* Análise da LDO 
* Análise da LOA (5) 
* Aprimoramento 
operacional (1) 

* Comprovar a 
regularidade e a 
legalidade dos atos 
(2) 
* Propor melhorias 
nos atos e processos 
da Administração (1) 

* Fiscalização 
* Transparência 
* Prevenção 

Atribuições do 
Controle Interno 

* Auditoria Operacional 
(1) 
* Defesa de Projetos de 
lei junto à Câmara 
* Controle da 
regularidade dos atos  
* Controle da 
Legalidade dos atos (2) 

* Análise do PPA 
* Análise da LDO 
* Análise da LOA (5) 
* Avaliação de 
resultados (6) 
* Controle da Dívida 
* Controle dos haveres 
* Apoiar o TCEMG (7) 
* Controle dos atos de  
R.H. 
* Prevenir e sanar 
erros e 
irregularidades (4) 
* Conferir Prestações 
de Contas 

* Representação do 
TCEMG (7) 
* Controle de frotas 
* Auditoria 
Operacional (1) 
* Prevenir erros (4) 
* Controle da 
regularidade dos 
atos 
* Controle da 
Legalidade dos atos 
(2)  
* Conscientizar a todos 
sobre as 
responsabilidades 

Importância do 
Controle Interno para 
maximizar os 
resultados da 
Adm.Pública Municipal 

* Fundamental (3) 
* Evita sanções 
* Evita penalidades (4) 
* Assegura aprovação 
das contas (6) 
* Assegura a 
continuidade das ações 
de governo (9) 
* Protege os gestores 
(8) 

* Sim (3) 
* Promover a 
maturidade necessária 
para a inovação 
* Elaborar projetos 
de modernização (9) 

* Com certeza (3) 
* Tem poder e 
responsabilidades 
* Protege o gestor 
público com 
responsabilidade 
solidária (8) 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Depreende-se da TAB.6 que as atribuições numeradas de 1 a 4 são aquelas que os 

agentes políticos entrevistados entendem fazer parte das atribuições do CIG nos 

níveis estratégico, tático e operacional e são reconhecidas pelos três. As atribuições 

numeradas de 5 a 9 são aquelas atribuições reconhecidas por dois entrevistados.  
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TABELA 7 – Comparação entre a percepção do Secretário Municipal de Administração de Sabará-
MG quanto à eficácia do Controle Interno e a eficácia de fato apurada em entrevista e observação 

participante. 
 

ATRIBUIÇÃO EFICÁCIA APURADA EM ENTREVISTA E 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Auditoria Operacional 

A ação 91 do questionário nº 1 (apêndices A,B) 
corresponde ao imperativo confronto que o 
Controle Interno deve fazer entre a instituição 
das normas internas e a prática destas. Esta 
atribuição está em fase de implantação. Logo, 
esta percepção de eficácia não corresponde à 
realidade.  

Esclarecer e defender projetos de lei 
encaminhados pelo Poder Executivo 

O Controle Interno é um órgão fiscalizador. Não 
consta da lista de atribuições do Controle Interno 
a defesa de projeto de lei na casa legislativa 
municipal. O artigo 33, § 1º, III da LOM de 
Sabará-MG autoriza o Poder Legislativo 
Municipal “convocar os secretários Municipais, 
Diretores, Assessores ou Servidores para prestar 
informações sobre os assuntos inerentes às 
suas atribuições (...)”. Confirma-se, pois, que os 
Projetos de Lei com teor de políticas públicas 
deve ser defendido pelo secretariado. O Controle 
Interno somente defenderia projetos de lei 
relacionados à sua função de fiscalizar.  

“Controle de Conformidade” – exame de 
processos 

As atribuições de nºs 46 e 47, constantes do 
apêndice 1 se relacionam com a indicação do 
secretário. De fato, a atribuição é executada com 
eficácia.    

Verificação da legalidade antes da geração da 
despesa 

Através da análise de eficiência da atribuição 35 
do apêndice 1, foi possível detectar que todos os 
processos que geram despesa são 
encaminhados ao Controle Interno, que emite 
parecer. Caso seja detectada irregularidade ou 
ilegalidade, o processo não prossegue. Portanto, 
de fato, a atribuição é executada com eficácia.    

Verificação da legalidade dos contratos, aditivos, 
convênios e licitações 

A análise da atribuição 28 do apêndice 1 indica 
que este tipo de verificação é feita pela 
secretaria afeta e não pelo Controle Interno. 
Logo, esta percepção de eficácia não 
corresponde à realidade. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 8 – Comparação entre a percepção do Secretário Municipal de Fazenda de Sabará-MG 

quanto à eficácia do Controle Interno e a eficácia de fato apurada em entrevista e observação 
participante. 

 

ATRIBUIÇÃO EFICÁCIA APURADA EM ENTREVISTA E 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Verificar a regularidade da programação 
orçamentária e financeira, avaliando o 
cumprimento das metas previstas no PPA, LOA, 
LDO e programas de governo. 

A análise de eficácia das atribuições 3, 4 e 5 do 
apêndice 1 indicam que elas não são 
executadas. Portanto, esta percepção de eficácia 
não corresponde à realidade. 

Apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional 

A constatação da execução da atribuição 9 do 
apêndice 1 indica que a atribuição é, de fato, 
executada com eficácia.  

Examinar a escrituração contábil e a 
documentação a ela correspondente 

De acordo com a análise de execução da 
atribuição 50 do apêndice 1, a atribuição não é 
realizada pelo Controle Interno e sim pela 
contabilidade. Portanto, esta percepção de 
eficácia não corresponde à realidade.   

Examinar as fases de execução da despesa, 
inclusive verificando a regularidade das licitações 
e contratos, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade 

As fases da execução da despesa são: 
contratação, empenho, liquidação e pagamento. 
Se a primeira fase, que é verificação do  
contrato, não é executada conforme indica a 
análise de execução da atribuição 28 do 
apêndice 1, as fases, como um todo, não são 
executadas. Esta percepção de eficácia, 
portanto, não corresponde à realidade.   

Examinar a execução da receita, bem como as 
operações de crédito, emissão de títulos e 
verificação dos depósitos de cauções e fianças 

Quanto às operações de crédito, o Controle 
Interno executa o controle confirme análise da 
atribuição 6 do apêndice 1. Tendo em vista que a 
análise da atribuição 7 indica que não houve 
concessão de garantias, esta percepção do 
secretário em relação à eficácia nesta atribuição 
condiz com a realidade.  

Examinar os créditos adicionais bem como a 
conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios 
anteriores 

Conforme apurado na análise de eficiência da 
atribuição 5 do apêndice 1, os limites dos 
créditos adicionais não são controlados pelo 
Controle Interno e sim pela Gerência de 
Orçamento e Controle. A atribuição 100 do 
apêndice 1 indica que não há verificação de 
veracidade da dívida flutuante, grupo ao qual 
estão alocados os restos a pagar. Portanto, esta 
percepção de eficácia não corresponde à 
realidade.  

Emitir pareceres através de relatórios, com o 
intuito de identificar e sanar possíveis 
irregularidades 

Quanto às licitações, a verificação e correção de 
irregularidades são encargos da Secretaria de 
Administração, conforme análise da execução da 
atribuição 27 do apêndice 1. Outros tipos de 
processos que são encaminhados ao Controle 
Interno, à exemplo das compras que dispensam 
licitação, conforme análise de execução da 
atribuição 35, recebem parecer do Controle 
Interno. Portanto, não se pode afirmar que todos 
os processos são verificados pelo Controle 
Interno para verificação da regularidade e 
legalidade. Esta percepção de eficácia, portanto, 
não corresponde à realidade.  

Fiscalizar os atos e contratos da Administração 
que resultem em receita ou despesa 

Em conformidade com a análise de execução 
das atribuições 28 e 99 do apêndice 1, não há 
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fiscalização dos contratos, que é feito por cada 
unidade administrativa. Noutra perspectiva, a 
análise da execução da atribuição 6 do mesmo 
apêndice indica que o Controle Interno confere 
as formalidades exigidas para a contratação das 
operações de crédito. Esta percepção de 
eficácia, portanto, não corresponde à realidade 
por perceber um cumprimento parcial. 

Comunicar ao Prefeito Municipal a ocorrência de 
desfalque, desvio de dinheiro ou bens públicos, 
ou outra irregularidade que resulte dano ao 
erário, com a imediata instauração de processo 
administrativo, ou tomada de conta especial, a 
fim de apurar os fatos, sem prejuízo de outras 
penalidades legais 

A análise de execução da atribuição 23 do 
apêndice 1 indica que o Controle Interno 
acompanha o processo de tomada de contas, 
conforme determina a IN 01/2002 do TCEMG. 
No entanto, a compulsória comunicação ao 
TCEMG não é feita. Ademais, não é o Prefeito 
que toma providências quanto aos danos ao 
Erário e sim a Procuradoria Jurídica com o apoio 
do Controle Interno.  

Certificar, mediante a elaboração do Relatório do 
Controle Interno do Executivo Municipal, de 
forma pormenorizada e de acordo com as 
normas instituídas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, sobre a regularidade 
das contas públicas e da gestão fiscal, no 
exercício fiscal e financeiro considerado, sendo 
este elemento obrigatório e integrante da 
prestação de contas anual 

Em conformidade com a análise de execução da 
atribuição 10 do apêndice 1, o Controle Interno 
confere o conteúdo do RGF, apura e analisa os 
índices e assina o relatório em conjunto com o 
Contador e o Chefe do Executivo. Esta 
percepção de eficácia condiz com a realidade. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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TABELA 9 – Comparação entre a percepção da Diretora Municipal de Administração e Fazenda de 
São Domingos do Prata-MG quanto à eficácia do Controle Interno e a eficácia de fato apurada em 

entrevista e observação participante. 
 

ATRIBUIÇÃO EFICÁCIA APURADA EM ENTREVISTA E 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Representação do TCEMG na Prefeitura 

Em conformidade com a análise de execução 
das atribuições 9 e 37 a 43 do apêndice B, o 
Controle Interno assegura o cumprimento das 
exigências do TCEMG, sendo, assim, real a 
percepção de eficácia do Controle Interno.     

Controle da frota municipal 

A análise de execução da atribuição 57 indica 
que de fato, o controle é executado. Portanto, 
esta percepção da diretora municipal de 
administração e finanças condiz com a realidade.  

Agir com pró-atividade para resolver ou 
minimizar os problemas 

A análise de execução das atribuições 32, 33 e 
35 do apêndice B revela que de fato o Controle 
Interno atua de forma preventiva. Portanto, a 
percepção da Diretora corresponde à realidade.   

Participar dos certames licitatórios 

Analisando a execução das atribuições 26, 27, 
29, 46 e 47 do apêndice B, conclui-se que a 
percepção da diretora em relação à eficácia do 
Controle Interno condiz com a realidade.  

Fiscalizar a execução dos contratos 
Por meio da análise da execução da atribuição 
28 do apêndice B, atesta-se que a percepção da 
diretora corresponde à realidade. 

Enfatizar as penalidades pelo não cumprimento 
da lei, a todos os agentes públicos e políticos 

Isto não é atribuição do Controle Interno, uma 
vez que cada agente público e político deve ter 
ciência dos seus deveres e dos seus direitos.  

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Por meio dos apêndices “C” e “D”, que correspondem aos questionários aplicados 

aos Secretários de Administração e Fazenda da PMSAB, respectivamente, é 

sinalizado que os secretários percebem eficácia e eficiência do CIG além do que 

acontece na realidade.  

 

O apêndice “E” corresponde ao questionário aplicado à Diretora Municipal de 

Administração e Fazenda da PMSDP. A percepção que esta possui em relação à 

prática do CIG é bem próxima da realidade, pois quase todas as atribuições cuja 

execução foi declarada eficaz pela diretora, foram de fato apuradas como eficazes.  

 

Os agentes políticos declaram que o CIG é importante para otimizar a eficácia, a 

eficiência e os resultados para a Administração Pública Municipal. Dois deles 

declararam esse importância de forma enfática, com os termos “fundamental” e “com 

certeza”. Eles entendem que todas as atribuições do CIG, de cunho fiscalizatório, 

transcendem a simples conferência do trabalho feito pelos outros. Os entrevistados 

manifestaram o entendimento de que a prática do CIG deve assegurar a legalidade 

e a regularidade de tudo o que acontece na Administração Pública para proteger os 

gestores públicos e a própria governabilidade. Tal consciência vai ao encontro do 

que disse Castro (2008), que sinalizava que o trabalho eficaz e eficiente do CIG 

representa a segurança dos próprios administradores, pois estes respondem com os 

seus próprios bens e reputação pelos atos que praticam.  

 

 

4.3 Avaliação do Controle Interno pelo Controle Ext erno na perspectiva 
empírica 
 

 

Este item apresenta os resultados do questionário nº 3 (Apêndice F), que foi 

respondido, por correio eletrônico, pelo Conselheiro do TCEMG, Antônio Carlos 

Doorgal de Andrada. Diga-se empírica porque a avaliação do CIG, pelo TCEMG, 

possui critérios não disponíveis ao público; não existe um manual único de auditoria 

e por assim dizer, é guiado pela experiência dos seus agentes.     
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Os critérios adotados pelo TCEMG para avaliar a prática do CIG nos municípios de 

Minas Gerais foram fornecidos pelo Conselheiro de forma difusa e, por isso, foram 

convertidos em dados esquemáticos, conforme TAB.10 apresentada a seguir. 

 

 

TABELA 10 – Esquematização dos critérios adotados pelo TCEMG para avaliar  
o trabalho do Controle Interno em Municípios de Minas Gerais 

 
PLANEJAMENTO DO 

CONTROLE EXTERNO 
NO MOMENTO 

PRESENTE 

EXECUÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 

PLANEJAMENTO DO 
CONTROLE 

EXTERNO PARA O 
FUTURO 

* Plano Anual de Inspeções 
(Resolução 10/1998, inciso 
III) e IN´s 08/2003, 11/2003, 
06/2004; 
* Matriz de Planejamento do 
TCU, Portaria TCU 90/2003 
e Portaria 26/2009; 

* Inspeções ordinárias in loco com foco nos 
procedimentos internos; 
* Relatórios do SIACE/PCA subsidiam a 
inspeção; 
* Avaliação do Controle Interno pela 
Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores através dos critérios 
definidos na comissão nacional sobre fraude 
em relatórios financeiros (COSO). 

* Matriz de risco com a 
consultoria da Price 
Water House Coopers 
Auditores 
Independentes, em fase 
de apresentação ao 
TCEMG na sequência 
Top Down.  

 
Fonte: dados da pesquisa 
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ILUSTRAÇÃO 1 – Sistematização da avaliação do CIG pelo TCEMG 
 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A Resolução 10/199893 do TCEMG aprova os procedimentos a serem observados 

na realização de inspeções e auditorias. Esta resolução estipula critérios de 

avaliação da prática do CIG. O planejamento de auditoria começa a partir da 

existência de indícios de deficiências no Sistema de CIG. Com base nesta 

resolução, os critérios de avaliação são os seguintes:  

 

Em primeiro lugar, analisa-se o conteúdo do Relatório Anual do CIG. No trabalho de 

campo, os procedimentos adotados pelo TCEMG para avaliação da prática do CIG 

consiste em verificar se o CIG promove: 

 

1) Prevenção de improbidades e irregularidades; 

2) Adequados procedimentos operacionais; 
                                                           
93 Vide em referências: MINAS GERAIS, TCEMG, 1998. 
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3) Adequada concepção de trabalho; 

4) Instituição de Normas e Procedimentos de forma integral; 

5) Procedimentos de prevenção e detecção de erros, fraudes e desperdícios; 

6) Regularidade do Organograma; 

7) Efetivo cumprimento de todas as leis e normas afetas ao Órgão controlado; 

8) Proteção do Patrimônio Público; 

9) Fidedignidade dos atos públicos; 

10) Adequada aplicação do Erário; 

11) Comprobabilidade e fidedignidade de todas as informações prestadas. 

 

Tais objetivos são congruentes com o trabalho da CGU (2010). Salienta-se, ainda, 

que os onze objetivos de auditoria colacionados acima tem como base os Princípios 

da Administração Pública esclarecidos pelo STF (2010). Quando uma atribuição do 

CIG não é clara, ou quando não é evidente uma tarefa de auditoria externa, são as 

diretrizes superiores, tais como os princípios, que garantem a consistência da 

atribuição ou tarefa com lacuna de entendimento (FERNANDES, 2010).  

 

O Técnico de Auditoria deve obter tantas provas quanto necessárias para formar a 

sua opinião em relação à prática executada pelo CIG. Em seguida, encaminha ao 

CIG as informações relativas aos problemas detectados e as medidas que devem 

ser tomadas para correção. 

 

As IN´s indicadas como referência para o Planejamento do Controle Externo, no 

período em que se elabora esta dissertação, representam parte das Instruções 

Normativas estudadas no tópico 4.1.2 desta dissertação, que consiste na coletânea 

das atribuições do CIG em nível estadual e que subsidiaram a formatação do 

questionário nº 1 (Apêndices A e B).  

 

A Portaria TCU 90/200394 e Portaria 26/2009 aprovaram o roteiro de auditoria de 

conformidade. Consistem nos procedimentos que devem ser adotados para a 

realização da auditoria, muito similares com a NBC-T-11, as Normas Brasileiras de 

                                                           
94 Vide em referências: BRASIL, TCU. 
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Contabilidade para auditoria independente. No entanto, por serem normas gerais, 

não tratam detalhes em relação à avaliação da prática do CIG. 

 

COSO (2010a) é um comitê de Organizações, de origem privada, voluntária, e se 

dedica a orientar gestores no sentido de maximizar a eficácia, a eficiência e a ética 

das empresas, propondo melhores práticas de governança corporativa.   

 

COSO (2010b) anuncia projeto de modernização de CIG, na medida em que propõe 

orientações mais detalhadas em sua definição, avaliação e gestão. A avaliação das 

demonstrações financeiras adotam os critérios da Sarbanes Oxley e tais orientações 

mais detalhadas objetivam oferecer um controle mais abrangente e robusto do CIG. 

Linhares e Oliveira (2006) complementam que a Sarbanes Oxley é uma 

regulamentação imposta às companhias norte-americanas no que diz respeito ao 

controle interno. Linhares e Oliveira (2006) concluem que a implantação de tal 

regulamentação em um estudo de caso resultou em sucesso, tendo em vista o 

avanço das regulamentações brasileiras voltadas para as boas práticas de 

governança corporativa.  

 

A Price Water House Coopers Auditores Independentes95 é uma empresa de 

consultoria de notoriedade. À exemplo do que está acontecendo no Brasil, no 

sentido de equalizar as Normas Brasileiras às normas Internacionais de 

Contabilidade, a Price anunciou a equalização das normas dos Estados Unidos da 

América (GAAP, por meio do FASB) com as normas do Reino Unido (IFRS, por meio 

do IASB). O objetivo é adotar as normas do IASB, pois as filiais existentes fora do 

território norte-americano necessitam converter as demonstrações financeiras às 

normas do IASB. Isso também ocorre em empresas brasileiras, que precisam 

converter suas demonstrações financeiras para o padrão internacional, atendendo 

aos interesses das matrizes que situam-se em outros países, à exemplo da FIAT.  

 

Com esses dados, conclui-se que o TCEMG não possui um levantamento completo 

do arcabouço legal e normativo que, de forma imperativa, conduz as ações do CIG 

nos municípios de Minas Gerais. Os critérios adotados pelo TCEMG para avaliar a 

                                                           
95 Vide em referências: PRICE AUDITORES, 2010. 
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prática do CIG se baseiam em resolução do TCEMG e portarias do TCU. A matéria 

que é objeto de auditoria estão presentes em algumas instruções do TCEMG, nos 

Relatórios da Prestação de Contas Anual, em avaliação, em inspeção, in loco, do 

modus operandi do CIG e na adoção das orientações da COSO que estão ligadas à 

Lei Sarbanes Oxley que orienta o CIG corporativo nos Estados Unidos.  

 

A auditoria é feita por amostragem. Por seu turno, o TCEMG vislumbra a 

equalização das normas de auditoria às normas internacionais e por esse motivo 

desenvolve junto com a Price uma matriz de risco nos moldes globais.  

 

 

4.4 Avaliação do Controle Interno pelo Controle Ext erno na perspectiva 
documental 
 

 

Este item apresenta os resultados da avaliação do Parecer Prévio do TCEMG em 

relação às contas de 2009 (análise documental) da PMSAB e da PMSDP. Quando o 

TCEMG forma a sua opinião sobre as contas de um determinado exercício, ele 

emite o Parecer Prévio para auxiliar o julgamento dessas contas que é feito pelo 

Poder Legislativo Municipal. Ao receber o parecer prévio do TCEMG, os dois 

poderes municipais tem um prazo para se manifestar, para assegurar o direito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, caso o parecer prévio indique 

irregularidades ou ilegalidades nas contas.  

 

Foram analisados pelo TCEMG, no parecer prévio relativo ao exercício financeiro de 

2009 da PMSAB: O respeito aos limites de crédito adicional suplementar; os 

repasses à Câmara Municipal; a aplicação de recursos no ensino e na saúde pública 

(base de cálculo e composição da despesa); os limites dos gastos com pessoal; a 

veracidade do Balanço Orçamentário. Adicionalmente, em inspeções in loco, o 

TCEMG realiza auditoria por amostragem, examinando toda a documentação que 

compõe a despesa, de forma a atestar a necessária coerência que deve existir entre 

a documentação (controle analítico) e os balanços (controle sintético). Mais uma vez 

depreende-se a aplicação do conceito clássico de controle que se relaciona ao 

rotulum já indicado por Castro (2008). Tendo em vista que o modelo de relatório de 
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auditoria do TCEMG, que contém as apurações realizadas, é padrão, o mesmo 

conteúdo foi constatado em relação à Prestação de Contas da PMSDP.  

 

Após as análises quantitativas realizadas pelo TCEMG, congruentes com a definição  

de Tribunal de contas outrora apregoado por Giacomoni (2007), o TCEMG, através 

de um relator, que é um dos auditores, emite as notas taquigráficas. Estas 

compreendem um relatório, que é encaminhado ao Ministério Público de Contas, em 

que a sua opinião sobre a regularidade das contas é fundamentada para se propor o 

voto, indicando o tipo de parecer (pela aprovação, pela aprovação com ressalvas ou 

pela rejeição). Os demais Conselheiros votam o parecer prévio e o processo é 

encaminhado às partes interessadas.    

 

Pela perspectiva documental, a avaliação do CIG, pelo TCEMG, se restringe apenas 

ao cumprimento das metas quantitativas. O parecer prévio faz um alerta ao CIG, no 

sentido da necessidade de comunicar ao TCEMG qualquer irregularidade ou 

ilegalidade detectada sob pena de responsabilidade solidária.  

 

Por fim, quanto ao parecer final, que é competência do Poder Legislativo Municipal, 

o processo é ainda mais simplificado. Na PMSDP foi possível obter o parecer final, 

cujo ato eficaz é a publicação de resoluções. Tais resoluções indicam a aprovação 

ou rejeição das contas de um determinado exercício financeiro, ratificando as Notas 

Taquigráficas do TCEMG, indicando número do processo e as folhas com a opinião 

final. No entanto, há um intervalo dilatado entre o parecer prévio e o parecer final em 

virtude da demora que os pareceres prévios chegam na Casa Legislativa Municipal, 

como se pode observar na TAB.11. 

 

 

TABELA 11 – Relação de pareceres finais da Câmara Municipal de São Domingos do Prata-MG 
em relação às contas do Poder Executivo. 

 
DATA DA 

RESOLUÇÃO 
NÚMERO DA 
RESOLUÇÃO 

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO PARECER FINAL 

18/10/2005 39/2005 2000 “Ficam aprovadas” 
01/11/2006 48/2006 2000 “Ficam aprovadas” 
02/08/2010 04/2010 2001 “Ficam aprovadas” 
20/08/2010 05/2010 2001 “Ficam aprovadas” 
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Não há documento suplementar, produzido pelo Poder Legislativo Municipal, que 

justifique as razões da aprovação das contas, salvo o ato de acatar a opinião do 

TCEMG, constante da própria resolução. Em relação às contas da PMSAB, em 

entrevista com a Procuradora da Câmara Municipal, Maria Paula, em 21/12/2010, o 

parecer final sobre as contas do Poder Executivo Municipal também é elaborado por 

meio de resolução. Esta resolução é votada em plenário, com o subsídio do parecer 

da Comissão de Orçamento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.  
 

 

O objetivo geral da pesquisa era o de analisar criticamente como o Controle Interno 

está sendo praticado, sendo percebido e sendo avaliado em dois municípios de 

Minas Gerais, Sabará e São Domingos do Prata, e como a sua prática pode 

maximizar a eficácia, a eficiência e os resultados para a Administração Pública 

Municipal sob a ótica dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

 

Os objetivos específicos tem a finalidade de subsidiar o alcance do objetivo geral da 

pesquisa. Este, por sua vez, responde a questão geradora. Tendo respondida a 

pergunta norteadora, torna-se possível confirmar ou refutar os pressupostos. 

Analisa-se, por fim, se a metodologia científica foi adequadamente aplicada.  

 

O objetivo específico 1 era identificar as atribuições do CIG, desde a CF/1988 até a 

regulamentação pelos municípios de Sabará-MG e São Domingos do Prata-MG; 

registrar se elas são executadas; analisar e registrar como elas são executadas e se 

são registradas em seu relatório de atividades.  

 

Do arcabouço legal e normativo brasileiro, extrairam-se as atribuições do CIG nos 

municípios de Minas Gerais. Em Sabará-MG, a Lei Municipal 1.025/2002, que cria a 

Controladoria Geral, estipula atribuições que já estão previstas nas normas 

superiores, ou seja, nas IN´s do TCEMG, nas Leis Federais 4.320/64 e 8.666/93, 

nas Leis Complementares 101/2000 e 131/2009, na Constituição Federal e outras 

normas. O mesmo acontece em São Domingos do Prata-MG. A LOM (Lei Orgânica 

Municipal), em seu artigo 114, limita-se a criar três atribuições ao CIG, que nada 

mais são que cópia incompleta do artigo 74 da CF/1988. Isso porque o imperativo 

apoio ao Controle Externo, que integra o inciso IV do artigo 74 da CF/1988 não 

consta da LOM. A LOM de Sabará-MG, em seu artigo 63, cria as atribuições do CIG 

ipsis litteris com o artigo 74 da CF/1988. O princípio da hierarquia das leis garante 

segurança jurídica, a partir do momento que norma inferior não pode contrariar 

determinações de norma superior. No entanto, a norma inferior deve complementar 
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a norma superior, da mesma forma como os decretos regulamentadores 

complementam as disposições gerais de uma lei. O que se percebe no direito 

positivo municipal é a redundância de disposições constitucionais e legais que em 

nada acrescentam a orientação operacional e fiscalizatória dos atos da gestão 

municipal.  

 

Em relação à extração das atribuições do CIG, pôde-se quantificar 112 tarefas, 

sendo que 74% delas são afetas às áreas administrativa e financeira. A 

comprovação dos atos de gestão representam 70% de todas as ações imperativas 

do CIG. Em entrevista e observação participante, foi possível indicar, em cada uma 

das 112 atribuições, se o seu cumprimento, pelo CIG, é eficaz ou não. Ainda que o 

Controlador Geral afirmasse que uma determinada atribuição era obedecida, a 

análise crítica do observador e a própria entrevista indicavam, por vezes, que a 

atribuição não era executada. Isso ocorre porque há um certo constrangimento do 

Controlador geral ao afirmar que uma atribuição que lhe compete não é executada, 

seja por qual motivo for. A análise da eficiência em relação à cada atribuição 

executada é medida pela análise do resultado produzido, inferindo sobre a eficácia 

daquela atribuição (tarefa). Somente após essa análise, foi pontuada a eficácia do 

CIG para aquela atribuição, no questionário.  

 

Foi possível observar que o CIG das duas prefeituras estudadas cumpre 

parcialmente suas atribuições determinadas por leis e normas, em um percentual 

não desejável, compreendido aquele próximo a 100%. Existem três hipóteses para 

explicar esse fenômeno. A primeira é a falta de estrutura dos órgãos de CIG, que 

não contam com sistemas informatizados eficazes e eficientes. Ora, se todos os 

dados de planejamento orçamentário e execução orçamentária estão inseridos no 

sistema informatizado de gestão municipal, porque os sistemas não produzem 

relatórios gerenciais, a exemplo da comparação das metas previstas e executadas 

do PPA? O trabalho do CIG não deve apurar dados manuais, mesmo porque a 

Prefeitura contratou e paga por sistemas de gestão municipal integrados. Se é dever 

do CIG fiscalizar a execução dos contratos e o objeto do contrato com sistemas 

informatizados prevê a integração dos processos, é dever do CIG cobrar a execução 

do objeto contratado. Além desta atribuição, a de cobrar por aquilo que paga, é 

função do CIG analisar os dados comparativos que, por lógica, são processados 
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eletronicamente. Não se pode conceber, em plena era do conhecimento e da 

informação, tramitação de processos através de livros físicos de protocolo. Dessa 

forma, como o CIG controlará o andamento dos processos segundo os assuntos, 

atrelados à sua rota e os prazos que cada setor deve proceder com o seu 

despacho? Quando esses dados estão automatizados, o próprio sistema gera 

relatórios de pendências, ou seja, acusa os processos parados em determinado 

setor, permitindo automaticamente a notificação para que qualquer tipo de processo 

prossiga e assim a eficácia seja alcançada com maior eficiência.  

 

Outra hipótese que pode explicar o não cumprimento integral das atribuições do CIG 

é o aspecto político. Se o CIG é subordinado ao Prefeito, há um sério indício de 

quebra de autonomia. Percebeu-se na observação participante que o aspecto 

fiscalizatório devido pelo CIG não é enfático em relação ao Chefe do Poder 

Executivo, o que sinaliza uma atitude que evitaria uma crise no relacionamento 

interpessoal com aquele que o nomeia. Em ambas as Prefeituras estudadas, o CIG 

é um cargo em Comissão, entendido como um cargo de confiança, de livre 

nomeação e exoneração. A CF/1988 (art. 37, II) permite que a lei institua os cargos 

em comissão. No entanto, a Consulta TCEMG nº 727.149 de 16/04/2008 define que, 

para exercer o CIG, há “obrigatoriedade da composição do quadro de membros por 

servidores de provimento efetivo”. Se não é permitido o desvio de função, fica claro 

que o Controlador Geral e seus agentes de CIG devem, necessariamente, ser 

investidos no cargo por concurso público, com funções adstritas ao CIG. No entanto, 

as duas prefeituras estudadas entendem que qualquer cargo relativo ao CIG pode 

ser de natureza em Comissão, desde que o funcionário possua outro cargo efetivo, 

em qualquer função. Esse entendimento se estende para diversas outras prefeituras. 

Em recente treinamento promovido por esta autoria na AMEPI96, em que todos os 

funcionários presentes representavam a maioria dos municípios filiados, detectou-se 

que todos os controladores gerais e agentes de CIG eram constituídos por cargos 

em comissão sem estarem investidos de cargo efetivo e, em outros casos, eram 

funcionários efetivos que assumiram o cargo em comissão de CIG. No entanto, não 

havia nenhum Controlador Geral ou agente de CIG investido no cargo que fosse 

                                                           
96 AMEPI – Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba, composta por 13 
municípios filiados: Bom Jesus do Amparo, Bela Vista de Minas, Dionísio, Dom Silvério, Catas Altas, 
Itabira, João Monlevade, Rio Piracicaba, Santa Maria de Itabira, São Domingos do Prata, São 
Gonçalo do Rio Abaixo, São José do Goiabal e Sem Peixe.  
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efetivado por concurso. É, pois, um forte indício de que o aspecto político minimiza a 

prática do CIG, pois o cumprimento das atribuições legais do CIG, em contraponto  

com o descumprimento de uma ordem daquele que o nomeia pode gerar 

exoneração do cargo em comissão.  

 

A suprema corte do país (STF) decidiu, por meio da Súmula Vinculante 13 

(nepotismo), que a nomeação de parente para cargos públicos viola a Constituição 

Federal. No entanto, a nomeação de parentes para cargos políticos não viola a 

Constituição Federal. Os cargos públicos são inerentes à Administração Pública 

(operacionalização da Administração) e os cargos políticos são inerentes à direção 

superior (de segundo escalão, de assessoramento direto, que criam políticas 

públicas). Não se pretende aprofundar no mérito da questão, por conter peculiar e 

complexo conteúdo e por não ser o foco desta pesquisa. No entanto, no que tange à 

autonomia funcional necessária ao CIG, não há como compreender que um cargo 

de direção superior, de livre nomeação e exoneração não exija qualificações, 

conforme defendia Pereira (2002), ao passo que para prover um cargo efetivo do 

menor escalão, exija-se concurso público com provas e retribuição remuneratória 

mínima. Não há como compreender como este contexto assegura os Princípios 

Constitucionais da Impessoalidade, da Moralidade e da Eficiência. A despeito disto, 

ainda está em vigor a decisão do STF, que é última instância do Poder Judiciário 

Brasileiro. Segundo Botelho (2006), o CIG deve ser constituído em sua estrutura 

organizacional com status de secretaria, ligado diretamente ao Prefeito. Afirma ainda 

que esta ligação não implica subordinação, pois o CIG é regido por leis maiores e 

que, assim sendo, deve prestar contas ao Prefeito de suas ações. No entanto, 

percebe-se que as leis maiores que regem o CIG não são suficientes para conceder 

a sua necessária autonomia funcional. Silva (2009) ratifica essa afirmativa, ao 

afirmar que os regramentos legais tem se mostrado ineficazes em relação aos 

resultados que a sociedade espera da Administração Pública.  

 

A terceira e última hipótese que pode explicar o não cumprimento integral das 

atribuições do CIG é a complexidade da legislação e normatização em vigor. A lista 

de atribuições legais e normativas impostas ao CIG é extensa e por isso requer uma 

equipe especializada, com um agente para fiscalizar a área contábil; outro agente 

para fiscalizar as compras, licitações e contratos; outro agente para fiscalizar a 
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execução dos contratos e outro agente para fiscalizar a execução do Manual de 

Normas e Procedimentos. O Controlador Geral seria o coordenador geral do CIG e 

não há Controlador Geral se não há agentes de controle interno, como acontece em 

uma Prefeitura estudada. Não há, também, como conceber o pleno cumprimento 

das atribuições do CIG quando ele é exercido por um único servidor.  

 

Outras conclusões em relação ao objetivo específico 1 encontram-se no fato de que 

os registros das atividades executadas pelo CIG não são congruentes com a sua 

realidade funcional. Portanto, o Relatório Anual do CIG não representa um 

documento confiável de avaliação da prática do CIG. Este problema poderia ser 

resolvido com a edição, pelo TCEMG, de uma Instrução Normativa que 

estabelecesse um modelo padrão de relatório, em que fossem contempladas todas 

as atribuições legais e normativas do CIG, tal como determina o Princípio 

Constitucional da Legalidade.      

 

O objetivo específico nº 2 era o de identificar a percepção do Secretário Municipal de 

Administração e do Secretário Municipal de Fazenda de cada Prefeitura estudada 

em relação à prática do CIG na gestão municipal, quanto à sua eficácia e eficiência. 

Depreende-se que os três agentes políticos questionados têm a noção básica 

necessária da missão, dos objetivos e das atribuições que o CIG deve executar. No 

entanto, na PMSAB, destoa-se a percepção daquilo que o CIG executa, pois, em 

verdade, ele não executa por questões políticas, restrições de recursos humanos, 

restrições tecnológicas e por questões de transferência de responsabilidade a outros 

setores. Percebem, ainda, que o CIG deve assegurar o efetivo controle, desde a 

saída de uma caneta do almoxarifado até os milhões que o município deve ao INSS. 

Isto confirma a teoria de Bertalanffy (1933) de que as organizações são análogas 

aos sistemas orgânicos e assim também deve ser o CIG.  

 

O Ordenador de despesas é aquele que responde na forma titular por qualquer dano 

ao Erário e o CIG é o seu responsável solidário. No entanto, a solidariedade não se 

restringe ao CIG. O Código Civil Brasileiro, em seus artigos 1.177 e 1.178 atribuem a 

responsabilidade solidária ao Contabilista responsável pelas demonstrações 

contábeis e financeiras da Instituição. Além disso, a LOM de Sabará-MG, em seu 

artigo 88, § 3º, determina que os Secretários Municipais “são solidariamente 
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responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem”. O 

mesmo dispositivo constitucional municipal pode ser encontrado ipsis litteris na LOM 

de São Domingos do Prata-MG, em seu artigo 69.  

 

O objetivo específico nº 3 era o de identificar e analisar os critérios adotados pelo 

TCEMG para fiscalizar e avaliar a prática do CIG nos municípios deste estado. 

Verificou-se que os critérios de análise da prática do CIG respeitam a lógica de 

auditoria, em que se agregam manuais de auditoria, instruções do TCU e 

orientações do padrão internacional de análise do CIG. No entanto, a matéria 

auditável a nível de TCU não é pontual, pois os alvos de auditoria são citados em 

nível de objetivos e não de atribuições ao nível de tarefas.  

 

O objetivo específico nº 4 era o de analisar o parecer prévio do TCEMG sobre as 

contas da PMSAB e PMSDP referentes ao ano de 2009, bem como o parecer final 

da Câmara Municipal dos mesmos municípios, com o mesmo conteúdo e período, 

com o propósito de identificar os critérios de avaliação do Controle Interno, pelo 

Controle Externo, comparando-os com as exigências legais. O parecer prévio do 

TCEMG, ao menos o que é enviado às partes interessadas, não registra os pontos 

avaliados em relação à prática do CIG. Apenas os indicadores (saúde, educação, 

FUNDEB e suplementações) são apresentados como pontos avaliados.  

 

Quanto ao julgamento das contas pelo Poder Legislativo Municipal, foi possível 

compreender a importância da teoria de Montesquieu, iluminista francês do século 

XVIII. Ele defendia a separação dos poderes para que fosse garantida a segregação 

do poder para várias pessoas, evitando a concetração do poder em uma única 

pessoa, que leva à tirania, tal como ocorria com os reis absolutistas de sua época. 

No nosso contexto, a análise de eficácia (quantitativa) é encargo do Tribunal de 

Contas e a análise de eficiência (qualitativa), correspondente aos resultados das 

políticas públicas, é encargo da Câmara Municipal, com o auxílio dos Conselhos 

Municipais. Se a análise de eficiência é subjetiva, a opinião de nove ou mais 

vereadores representaria a opinião do povo sobre a qualidade dos serviços de 

saúde, educação, assistência social e etc, na sociedade local. Esta concepção foi 

bem definida, afinal, são os representantes do povo que estão alocados na 

jurisdição fiscalizada e que tem a possibilidade de perceber os resultados das 
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políticas que os afetam. É por isso que a Câmara Municipal é soberana no 

julgamento das contas (com o auxílio do TCEMG) e da própria gestão 

governamental (pela análise qualitativa). Adicionalmente, Erich Nonato da Silva in 

Jornal Gazeta Regional (2009) declarou que “O TCEMG é um órgão auxiliar e que 

os vereadores, que vivenciam e moram no município, conhecem a realidade de 

perto e devem votar de acordo com a consciência”  

 

Em relação ao aspecto indiciário, pode-se caracterizá-lo como indícios, sintomas e 

pistas que levam à decifração. Decifrar se origina na capacidade abstrativa de 

designar coisas através de outras coisas, a partir de um fato ocorrido, ao passo que 

adivinhar remete-se ao futuro. Decifrar é inferir as causas a partir dos efeitos, ou 

seja, o processo científico da indução. O método indiciário é caracterizado pela 

percepção de indícios que são imperceptíveis ou inintelegíveis pela maioria. Por ele, 

o TCEMG, através da percepção de sintomas, que são manifestações de 

irregularidades e ilegalidades em determinados pontos na análise prévia das contas 

e que afetam todo o sistema, pode detectar os indícios de deficiências no sistema de 

CIG. Desse modo, o planejamento de auditoria enfatiza os pontos que necessitam 

de maiores evidências para que se possa concluir com propriedade a eficácia e a 

eficiência do sistema, bem como o contrário, ensejando orientações para melhoria.  

 

Tendo alcançado todos os objetivos específicos, foi possível alcançar o objetivo 

geral da pesquisa, que era analisar criticamente como o Controle Interno está sendo 

praticado, sendo percebido e sendo avaliado em dois municípios de Minas Gerais, 

Sabará e São Domingos do Prata, e como a sua prática pode maximizar a eficácia, a 

eficiência e os resultados para a Administração Pública Municipal sob a ótica dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O 

CIG está sendo praticado parcialmente, ainda numa proporção não desejável. Isto 

ocorre porque há limitação de recursos tecnológicos, recursos humanos e falta de 

autonomia funcional. A prática do CIG pode maximizar a eficácia, a eficiência e os 

resultados para a Administração Pública Municipal assegurando, de forma prévia, 

concomitante e subsequente a correta aplicação do Erário por entidades privadas e 

pessoas de fato carentes; a concessão de benefícios fiscais; o cumprimento entre o 

planejado e o executado; a proteção do bem público, o exercício dos direitos e o 

pagamento de obrigações; o atendimento aos índices legais; o equilíbrio das 
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finanças públicas; a transparência e tempestividade da gestão; a eficiência 

operacional em todos os setores; o monitoramento dos passivos contingentes; a 

integridade da documentação; a apuração do custo e do benefício do consumo de 

capital fixo; a correta retenção e repasse de tributos, bem como as obrigações 

previdenciárias; a regularidade das obras públicas; a regularidade da administração 

de pessoal; a abertura para receber, investigar e concluir sobre denúncias 

originadas dos cidadãos; controle da corrupção a um nível tolerado e o exercício e 

por conseguinte o fortalecimento da cidadania e da democracia. No entanto, a 

percepção da prática do CIG pelos secretários municipais de município de médio 

porte não são condizentes com os dispositivos legais, em contrapartida à percepção 

adequada de Diretora Municipal de município de pequeno porte. O CIG está sendo 

avaliado pelo Controle Externo por critérios de nível tático, o que não assegura uma 

avaliação completa que seria possível se tais critérios fossem estabelecidos no nível 

operacional.  

 

Tendo respondida a questão geradora da pesquisa, analisa-se o pressuposto, que o 

CIG em municípios de Minas Gerais estaria cumprindo parcialmente as suas 

atribuições legais e que o seu pleno cumprimento maximizaria a eficácia e a 

eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, e operacional da 

Administração Pública Municipal, maximizando seus resultados e por conseguinte 

beneficiando a população local. De fato, em virtude das limitações que afetam o 

CIG, suas atribuições legais são executadas parcialmente. No entanto, a fortaleza 

do CIG estaria na maximização dos resultados operacionais, financeiros e 

econômicos dentre as atribuições que ele executa. Toda ação do CIG repercute na 

sociedade local, na medida em que o Erário representa o dinheiro público e a 

prevenção e o combate ao desperdício, em tese, geram mais recursos para os 

programas finalísticos da Administração Pública.  

 

Outro ponto que deve ser considerado é a ausência de análise qualitativa dos 

programas de governo. É compreensível, de acordo com a explicação de Giacomoni 

(2007) e do Secretário de Administração da PMSAB, que o Tribunal de Contas 

realiza tão somente a análise quantitativa da aplicação de recursos públicos nas 

principais funções de governo, que são Saúde e Educação. No entanto, como afirma 

Belloni (2007), a análise de contas não seria suficiente para analisar a gestão de 
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governo, em que a análise da qualidade do serviço público prestado é de 

fundamental importância para que o controle se expresse adequadamente, 

garantindo a eficácia e a eficiência das políticas públicas. No período em que se 

elabora esta dissertação, a mensuração da eficiência está subordinada ao caráter 

político, quando a racionalidade técnica deveria assegurar a eficiência mínima do 

serviço público. A afirmativa do caráter político do julgamento da ação 

governamental transcende a análise das contas. Machado (2004) afirma que o 

Controle legislativo ou parlamentar (como um todo) é essencialmente político.  

 

Em conformidade com os requisitos da ciência segundo Eco (1997), o objeto da 

pesquisa é claro, pois as perguntas são claras e as respostas também são claras. 

Não se encontrou dissertação ou tese com a abordagem proposta e realizada nesta 

pesquisa. Portanto, o tema ainda não tinha sido abordado. A dissertação é útil, pois 

serve de referência para melhorias nas unidades de análise e para o próprio 

Controle Externo, conforme as proposições constantes neste capítulo e no seguinte. 

Por fim, foi possível apurar as hipóteses, concluindo por sua confirmação. Logo, a 

pesquisa atendeu aos quatro requisitos de Eco (1997). Foi respeitada a abordagem 

qualitativa descritiva, porque o problema foi representado de forma pormenorizada e 

foi explicado com o seu devido detalhamento. Nos aspectos pessoal e profissional, a 

pesquisa contribuiu para ampliar a visão holística e sistêmica, do autor, em relação à 

Administração Pública, permitindo concatenar e desenvolver uma análise crítica de 

todos os processos administrativos na Gestão Pública Municipal.  

 

Com base nos resultados da pesquisa e no referencial teórico, é possível elaborar 

proposições de melhoria para as unidades de análise, bem como subsidiar 

informações para aprimoramento do Controle Externo e porque não dizer, 

problematizar paradigmas que podem estar interferindo negativamente na prática do 

CIG, minimizando a sua contribuição que maximizaria os resultados para a 

Administração Pública e por conseguinte à sociedade local. Por fim, mencionam-se 

as limitações da pesquisa e recomendações para futuras pesquisas e artigos.  

 

No que se refere ao arcabouço legal e normativo que institui as atribuições do CIG, 

recomenda-se uma reforma na legislação municipal, de forma que a LOM 

complemente as disposições constitucionais, em nível de planejamento estratégico 
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(diretrizes); de forma que a lei municipal represente o planejamento tático (objetivos) 

e de forma que decreto represente o planejamento operacional (atribuições ao nível 

de tarefa). 

 

Em relação à constatação da falta de autonomia do CIG, vislumbra-se duas 

soluções, uma de curto prazo e outra de longo prazo. A primeira encontra-se no 

Controle Externo, em especial o TCEMG, a Câmara Municipal e o Ministério Público, 

no sentido de exigir que seja cumprido o entendimento do TCEMG, manifestado por 

meio da consulta nº 727.149. A solução de longo prazo está no Congresso Nacional, 

através da mobilização da sociedade civil, em especial dos defensores da 

moralidade administrativa, no sentido de editar uma PEC (Proposta de Emenda 

Constitucional), incluindo o § 13 no artigo 37, definindo que “para compor o Sistema 

de Controle Interno é necessária aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, com 

imperativa formação superior em: Administração; Administração Pública; Economia; 

Direito; Ciências Contábeis; Contabilidade Aplicada ao Setor Público ou Ciências 

atuariais”. Um outro modo de produzir a necessária autonomia funcional ao CIG é a 

constituição do cargo de Controlador Geral Municipal, remunerado pelo estado e 

com mandato de 2 anos, em analogia ao artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 

34 de 12/09/1994 que estabelece o mandato, para o período indicado, do 

Procurador Geral de Justiça. Dessa forma, os Controladores Gerais Municipais, 

providos por concurso público na esfera estadual fariam um rodízio quanto à sua 

alocação nos municípios, definido por sorteio e respeitando todos os princípios 

elementares de fiscalização e auditoria.  

 

Vale salientar que o provimento de cargos políticos, de modo geral, não requer 

qualificação. A exigência desta não poderia ficar restrita a cargos públicos, pois isso 

afrontaria os Princípios Constitucionais da Eficiência e, por vezes, também o da 

Impessoalidade. Pereira (2002) já sinalizava a importância da qualificação do 

servidor público como uma forma de buscar a efetividade do Princípio da Eficiência.  

 

No que se refere aos critérios de avaliação do CIG, pelo Controle Externo, 

recomenda-se que os alvos de auditoria sejam as atribuições prescritas em 

Instrução Normativa do TCEMG, proposta outrora. Isto permite maior clareza de 
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todos os agentes de Controle Externo e do próprio CIG, que está sendo avaliado. Se 

isto fosse feito, verificar-se-ia a coerência necessária entre o que a norma prescreve 

e a Prestação de Contas que é devida pelo CIG. Desse modo, seria possível 

mensurar a eficácia e a eficiência do CIG, pois, ainda que uma determinada 

atribuição não fosse executada, ela consta do relatório modelo do TCEMG, 

obrigando o CIG a se justificar pelo não cumprimento e estabelecer-se-ia prazo de 

implementação. Tal como se concluiu na pesquisa, o relatório, por si só, não é 

suficiente para verificar a realidade da prática do CIG. Assim sendo, em inspeções In 

Loco, o TCEMG atestaria a veracidade das informações por auditoria e por 

amostragem.   

 

A pesquisa concluiu sobre a deficiência técnica na análise de eficiência do serviço 

público. Esta análise é política, porque é decidida pela Câmara Municipal de 

Vereadores. Assim, recomenda-se um modelo de análise técnica de eficiência do 

serviço público, em que se comparam investimentos e o retorno destes.  

 

De acordo com Brasil, Ministério da Educação (2010), o IDEB é o índice que mede o 

Desenvolvimento da Educação Básica. Ele reune em um só indicador a qualidade da 

educação, tendo como instrumentos de mensuração o fluxo escolar e as médias de 

desempenhos dos alunos, permitindo fácil assimilação. É, portanto, um instrumento 

de análise qualitativa de ação governamental porque considera o desempenho, que 

é responsabilidade do gestor público. Assim é possível saber, com dados reais, se o 

serviço de educação pública é ou não de qualidade, ainda que o TCEMG tenha 

detectado que os recursos aplicados respeitaram o mínimo de 25% sobre os 

impostos e transferências recebidas. Por não ser o foco desta pesquisa, apenas 

recomenda-se, como análise qualitativa dos programas de governo, o IMRS (Índice 

Mineiro de Responsabilidade Social)97 da Fundação João Pinheiro, que chegou a 

divulgar o ranking de responsabilidade social na área pública. Neste ranking, 

divulgou-se que o município de Nova Lima tem destaque no IMRS, alcançando o 

índice de 0,736 para o período de 2000/2007 (JUS BRASIL, 2010). Relacionando o 

IDEB, a quantidade de alunos atendidos e o custo da educação, é possível perceber 

                                                           
97 Índice criado pela Lei 14.172 de 2002, alterada pela Lei 15.011 de 2004, cujo projeto de 
modificação é de autoria do então Deputado Estadual Antônio Carlos Andrada.  
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a eficiência ou ineficiência da política pública, tal como se exibe nos exemplos 

hipotéticos: 

 

 

TABELA 12 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultados positivos 
 

ano custo da educação alunos atendidos IDEB Custo/Aluno  Custo/melhora no índice resultado 
2005 R$ 27.500.000,00 8.500 4,1 R$ 3.235,29     

2007 R$ 30.000.000,00 9.000 4,2 R$ 3.333,33 R$ 980,39   

2009 R$ 35.000.000,00 9.200 4,8 R$ 3.804,35 R$ 785,02 EFICIENTE 

2011 R$ 35.000.000,00 9.200 5,1 R$ 3.804,35 R$ 0,00 EFICIENTE 

 
Fonte: do autor 

 

 

O custo da melhora no índice é resultado da seguinte equação: 

 

Custo da Melhora do índice =  (Custo/aluno 2007) – (Custo/aluno 2005) 
   ------------------------------------------------------- 
   (IDEB 2007) – (IDEB 2005) 
 

 

Se, por exemplo, for menor o custo da melhora no IDEB de um ano para outro, isso 

indica eficácia com eficiência. Ou seja, a qualidade do serviço público de educação 

melhorou com menor custo, conforme os conceitos de eficácia e eficiência adotados 

para esta dissertação. A TAB.12 mostra caso hipotético em que o custo da melhora 

de 2007 para 2009 diminuiu, auferindo, pois, a eficiência.  
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GRÁFICO 14 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultados positivos, 
a partir do menor custo para melhorar o índice IDEB. 

 
 

 
Fonte: do autor 

 

 

 

TABELA 13 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultados negativos 

 

ano custo da educação alunos atendidos IDEB Custo/Aluno  Custo/melhora no índice resultado 
2005 R$ 27.500.000,00 8.500 4,1 R$ 3.235,29     

2007 R$ 30.000.000,00 9.000 4,2 R$ 3.333,33 R$ 980,39   

2009 R$ 35.000.000,00 9.200 4,3 R$ 3.804,35 R$ 4.710,14 INEFICIENTE 

2011 R$ 40.000.000,00 9.200 4,4 R$ 4.347,83 R$ 5.434,78 INEFICIENTE 

 

Fonte: do autor 
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GRÁFICO 15 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultados negativos,  
a partir de maior custo sem proporcional melhora no índice IDEB. 

 

 
 

Fonte: do autor 

 

 

Na TAB.13, que está ligada ao GRAF.15, projeta-se um caso em que o custo da 

melhora do índice aumenta a cada ano. Isso quer dizer que, ainda que o IDEB tenha 

melhorado de um ano para o outro, o investimento na educação para melhoria do 

índice não compensou o custo. Não teria surtido resultados positivos, concluindo 

pela sua ineficiência.    

 

 

TABELA 14 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultado misto 

 

ano custo da educação alunos atendidos IDEB Custo/Aluno  Custo/melhora no índice resultado 
2005 R$ 27.500.000,00 8.500 4,1 R$ 3.235,29     

2007 R$ 30.000.000,00 9.000 4,2 R$ 3.333,33 R$ 980,39   

2009 R$ 35.000.000,00 9.200 4,3 R$ 3.804,35 R$ 4.710,14 INEFICIENTE 

2011 R$ 40.000.000,00 9.200 4,9 R$ 4.347,83 R$ 905,80 EFICIENTE 

 

Fonte: do autor 
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GRÁFICO 16 – Exemplo de análise proposta de eficiência com resultado misto,  
detectando ineficiência em um ano e eficiência no outro.  

 

 
Fonte: do autor 

 

 

Na TAB.14, que está ligada ao GRAF.16, simula-se um caso misto, com resultados 

negativos em um ano e positivos em outro. A composição de uma série histórica 

para cada função da Administração Pública, com base em índices de qualidade de 

educação, saúde, de desenvolvimento humano e diversos outros, possibilitará 

avaliar a eficiência da Gestão Pública. Não se compreende o motivo pelo qual, por 

lei de mercado, as corporações criam ações de Responsabilidade Social e prestam 

contas disso, ao passo que o setor público, cujo objeto é o social, não elabora o seu 

Balanço Social, à exemplo de diversas empresas do país. Deveria existir 

imperatividade legal para a elaboração do Balanço Social por parte do setor público, 

pois é o caminho para se avaliar adequadamente a eficiência das políticas públicas.    

 

Aguirre de Castro (2007) atesta que o CIG, na perspectiva de um modelo de gestão 

administrativa, deve buscar uma coexistência harmônica entre o controle de 

legalidade e o controle de eficiência, onde não se aventa, em nenhuma hipótese, a 
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exclusão de um deles. No que se refere ao funcionalismo, os estatutos dos 

servidores públicos dos municípios, estabelecidos por lei, prevêem um capítulo 

destinado ao processo que pode ser aberto, caso o funcionário público não cumpra 

suas atribuições legais ou caso ele seja ineficiente. A título de exemplo, o estatuto 

dos servidores de São Domingos do Prata98 determina que o servidor público 

responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições, inclusive por omissão, seja com ou sem intuito de prejudicar alguém, 

mas que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros99. As penas previstas são de 

advertência, suspensão, destituição ou demissão100. 

 

Em geral, as pessoas desconhecem os seus direitos. A educação é fundamental 

para a formação de cidadãos. Entende-se como cidadãos as pessoas com direitos 

civis, que reconhecem seus direitos, bem como as suas obrigações. O 

conhecimento de cidadania não pode estar restrito aos cursos de graduação ou pós-

graduação. A essência da Constituição Federal e de todas as leis, em especial aos 

códigos (civil, tributário, penal e de trânsito) deveriam fazer parte da educação 

brasileira desde os primórdios da senda estudantil. O Ministério da Educação 

poderia (e deveria) editar resolução, obrigando que todos os cursos, em todos os 

níveis, ministrassem a disciplina “Cidadania”. Obviamente, a abordagem da 

legislação positiva brasileira seria em muito diferenciada em conformidade com a 

faixa etária dos alunos. Acredita-se que somente assim, internalizando, nas pessoas 

e desde crianças, princípios elementares de cidadania é que seria possível a 

construção de uma sociedade melhor.  

 

Dentre as limitações da pesquisa, o número de casos analisados e de pessoas 

entrevistadas é pequeno, servindo apenas como indícios ao que pode estar 

ocorrendo nos demais municípios do estado de Minas Gerais e no Brasil.  

 

Recomenda-se, para futuras pesquisas, uma análise qualitativa da prática do CIG 

em vários municípios do estado de Minas Gerais, de diferentes portes e de 

diferentes regiões, de forma a confirmar ou refutar os indícios desta pesquisa. Outra 

                                                           
98 Vide em referências: São Domingos do Prata (2006). 
99 De acordo com os artigos 125 a 130. 
100 De acordo com os artigos 125 a 131. 
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recomendação para pesquisa mais aprofundada consiste na forma de Constituição 

do CIG. Podendo ser feita uma abordagem quantitativa, pode-se concluir o perfil de 

provimento dos agentes do Sistema de CIG em toda uma região, indicando os 

pontos em que a falta de autonomia funcional pode estar prejudicando a 

maximização dos resultados da Administração Pública que o CIG deveria assegurar. 

Recomenda-se, ainda, estudo em profundidade, por meio de estudo de caso, para 

realizar na prática e através de demonstrações contábeis, a convergência das 

normas brasileiras às nomas internacionais de contabilidade, com o objetivo de 

demonstrar a utilidade destas como apoio à tomada de decisões. Por fim, 

recomenda-se um estudo para desenvolvimento de critérios objetivos para a 

avaliação qualitativa das políticas públicas, afinal esta função restringe-se ao Poder 

Legislativo que é eminentemente político e não técnico.  

 

Por fim, os artigos científicos que se pretende editar como fruto desta dissertação 

possui os seguintes temas: 

 

1) Administração Pública e Controle Interno: Provimento funcional e as controvérsias 

dos Princípios da Impessoalidade e da Eficiência. 

2) Administração Pública: Ferramentas utilizadas pelo Controle Interno e pelo 

Controle Externo para assegurar o lucro social.  
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