
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

SUELLEN DA SILVA RODRIGUES 

VÍVIAN SOUZA PANIZZI SOARES 

 

 

 

 

 

ACCOUNTABILITY: A RAZÃO DE SER DA CONTABILIDADE? CONTROLES 

INTERNOS E A QUESTÃO DA PERFORMANCE NO FRONT END FUZZY DA 

TOMADA DE DECISÃO - UMA LEITURA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volta Redonda/RJ  

2018 



2  

 
 

SUELLEN DA SILVA RODRIGUES 

VÍVIAN SOUZA PANIZZI SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCOUNTABILITY: A RAZÃO DE SER DA CONTABILIDADE? CONTROLES 

INTERNOS E A QUESTÃO DA PERFORMANCE NO FRONT END FUZZY DA 

TOMADA DE DECISÃO - UMA LEITURA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso 

apresentada ao Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Ciências 

Contábeis. 

Orientador: Prof. Dr. SELMA REGINA 

MARTINS OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2018



3  

 

  



4  

RESUMO  

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência dos procedimentos de controles internos 

na performance do front end fuzzy da tomada de decisão a partir da experiência da 

Administração Pública Municipal. Para isto foi desenvolvido um estudo aplicado à 

Secretaria Municipal de Volta Redonda/RJ. A pesquisa foi realizada em um primeiro 

momento a partir da literatura de distintas Áreas do Conhecimento (Contabilidade Pública, 

Auditoria Governamental, Controladoria e Contabilidade Gerencial), em que foram 

extraídos procedimentos/práticas de controles internos. Num segundo momento, conforme 

já evidenciado, foi elaborado um estudo na Secretaria objeto de pesquisa, com vistas a 

verificar os procedimentos de controles internos existentes na referida Secretaria, assim 

como avaliar a influência dos procedimentos de controles internos na performance dos 

resultados do negócio, na perspectiva de satisfação do usuário externo e também de redução 

de custos/despesas. Destaca-se que a pesquisa centra-se em verificar os efeitos da decisão 

antes que a mesma seja implementada, ou seja, num contexto ainda de planejamento/fuzzy, 

antes que a decisão seja de fato tomada, com vistas a alcançar a 

accountability/transparência nos resultados. Os dados foram extraídos por meio de um 

questionário do tipo escalar/matriz de julgamento. Antes da aplicação definitiva foi 

realizado um pré-teste na perspectiva de eliminar (se necessário) as inconsistências 

verificadas no instrumento. Para melhor compreensão da análise, os procedimentos de 

controles internos foram organizados em grupos (individualmente): Planejamento, 

Patrimoniais, Controle e Acompanhamento, Recursos Humanos, Transparência e Gerais. 

Os resultados mostraram-se satisfatórios, validando os procedimentos metodológicos 

apresentados. Foi possível concluir que, com toda certeza os procedimentos de controles 

internos influenciam de forma substancial a performance da tomada de decisão (no front 

end fuzzy), tanto na perspectiva do usuário e na redução dos custos/despesas à luz da 

referida Secretaria. 

 

Palavras-chave: Procedimentos de Controles Internos; Performance de Tomada de 

Decisão; Front end Fuzzy; Administração Pública Municipal; Accountability.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 O  Estado tem funções de prover políticas públicas, com vistas a atender a sociedade. 

Neste sentido, adotam métodos e técnicas de gerenciar com eficiência e eficácia os recursos 

públicos. Desta forma, como qualquer instituição, utiliza-se de relatórios em suas tomadas de 

decisões, os quais devem ser providos de qualidade, confiabilidade e precisão. No entanto, 

nem sempre esse quadro foi factível, devendo-se principalmente a sistemas de apoio à gestão, 

não tão eficientes e confiáveis. O Brasil vem passando por mudanças substanciais em sua 

gestão e tem buscado obter uma administração e contabilidade pública mais eficiente e eficaz 

no sentido de alcance da accountability. Accountability deve ser entendida como sendo a 

responsabilidade por aquele que ocupa um cargo público juntamente com a prestação de 

contas à sociedade, em conformidade ao plano de governo e metas estabelecidas (Pinho e 

Sacramento, 2009). “A Administração Pública é todo o aparelhamento do Estado, 

preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas” 

(KOHAMA, 2006 p.9). Para Duez (1935) apud Kohama (2006 p.10), “Administração é a 

atividade funcional concreta do Estado que satisfaz as necessidades coletivas em forma direta, 

contínua e permanente, e com sujeição ao ordenamento vigente”. Administrar não significa só 

prestar serviço, executá-lo como também, dirigir, governar e exercer a vontade de obter um 

resultado útil a coletividade (KOHAMA, 2006).  

 Neste sentido, os recursos públicos devem ser planejados e controlados de acordo com 

as exigências e necessidades da Administração Pública visando a atender os interesses da 

população. Guerra (2011, p. 90) assim define controle na administração pública como a 

possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria administração, por outros poderes 

ou por qualquer cidadão, da efetiva correção da conduta gerencial de um poder, órgão, ou 

autoridade, no escopo de garantir atuação conforme aos modelos desejados e anteriormente 

planejados, gerando uma aferição sistemática.  

 Várias são as espécies de controle na administração pública, dentre as quais podem ser 

destacados: o administrativo, o legislativo, o judicial, o externo, o interno, o social, entre 

outros. Desses tipos de controle citados, o presente estudo focará no controle interno. Esse 

surgiu pela primeira vez no ornamento jurídico brasileiro no ano de 1964 com a edição da Lei 

nº 4.320, de 17 de março daquele ano, mas foi com promulgação da constituição de 1988 que 

a implantação do controle interno passou a ser obrigatório para a união, estados e municípios. 
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Attie (2009, p. 150) afirma “[...] que o controle interno compreende todos os meios planejados 

numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com o 

propósito de fazer cumprir os seus objetivos”. O Comitê de procedimentos de Auditoria do 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA assegura que controle 

interno é o plano de organização e o conjunto de procedimentos utilizados pela entidade com 

o objetivo de salvaguardar o seu patrimônio, garantir a veracidade de seus dados contábeis, 

promover a eficiência operacional e estimular seus funcionários a agirem de acordo com a 

política traçada pelos administradores. Já a Lei Federal n° 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, 

conceitua controle interno da seguinte forma: 

Art. 21. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende as 

atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da 

gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a 

auditoria e a fiscalização. 

Desta forma, é certo afirmar que os controles internos determinam decisões mais 

acertadas e livres de riscos de errar, uma vez que produzem informações para subsidiar o 

processo de tomada de decisão, levando a uma melhor accountability. Muitas vezes os 

programas e projetos falham na implementação e na ausência de avaliação. E isto poderia ser 

evitado ainda na feitura do planejamento. Ou seja, no front end fuzzy. Além disso, sempre que 

se pensa em accountability, em toda sua abrangência, o foco é para a eficácia, ou resultado 

final, como uma medida de comparação e de correção; não no momento em que deveria ser 

pensado que é no front end fuzzy do processo de tomada de decisão, ou seja, no planejamento, 

mas na parte inicial do planejamento, que é uma fase um pouco difusa (TAKEY, 2016). Neste 

estudo, front end fuzzy deve ser entendido como sendo a primeira etapa do processo de 

decisão, que é de fato no planejamento.  

Neste espectro, esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência dos Procedimentos 

de Controle Interno na performance da tomada de decisão a partir da experiência da 

Administração Pública Municipal, com o foco em uma Secretaria do município de Volta 

Redonda -  Rio de Janeiro. E tem como pergunta chave: Qual a influência dos procedimentos 

de controles internos no front end fuzzy do processo de tomada de decisão a partir da 

experiência da Administração Pública Municipal (Secretaria de Volta redonda)? Alguns 

estudos já foram implementados sobre o assunto em questão, mas nenhum deles aborda a 

influência dos controles internos no front end fuzzy do processo de tomada de decisão sobre 

efeito moderado da necessidade de informação a partir da experiência da Administração 

Pública Brasileira. Boniatti e Rodrigues (2018) investigaram a influência dos controles 
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internos sobre a tomada decisão onde apontam sua importância como um grande auxiliar na 

gestão pública, porém não apresentam enfoque na parte do planejamento. Outro autor que 

estudou sobre o tema foi FEU (2003) que pesquisou sobre a evolução do controle interno na 

accountability da administração pública. Silva et. al. (2018) abordaram a emissão e os 

avanços em relação às normas emitidas entre os anos 2003-2016 e os impactos positivos no 

controle interno da administração pública, para a prevenção de falhas, fraudes e corrupção. 

Assim, esta pesquisa parte de um gap na literatura sobre o objeto desta investigação. Espera-

se que este estudo possa contribuir para o estado da arte e o estado da prática. E ainda possa 

contribuir de forma substancial para o aperfeiçoamento dos sistemas de controles internos da 

Administração Pública, levando a tomadas de decisões mais acertadas e um incremento na 

accountability ao usuário da informação do sistema. 

Este artigo está estruturado conforme as seguintes seções: o estado da arte, 

metodologia, resultados e análises subjacentes, e por fim, conclusões e recomendações. 

 

2. BACKGROUND TEÓRICO 
 

 

Os grandes avanços tecnológicos dos últimos anos expuseram as fragilidades dos 

mecanismos de controles adotados pela Administração Pública brasileira. Aliado a isto, a 

escassez de recursos tem tornado bastante árdua a tarefa dos entes públicos em executar com 

perfeição essas atividades, gerando grandes cobranças por parte da sociedade como um todo 

(CALIXTO e VELASQUES, 2005). De fato, a função do Estado em relação à sociedade é de 

ser um provedor, ou seja, promover o bem comum. Para que o Estado venha promover este 

bem comum e alcançar a sua finalidade, é necessária a captação de recursos financeiros ou 

receitas. Com isso, o Estado, por meio da Administração Pública, exerce o poder de gestor, no 

planejamento, controle e acompanhamento dos recursos públicos.  

Conforme Harmon e Mayer (1999) apud Ferreira et al (2014), a administração pública 

é a “ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo - nome da sociedade, que delega 

de forma legal - e cujas ações têm consequências para os indivíduos e grupos sociais.” Para 

Kissler e Heidemann (2006), A governança pública é a associação dos elementos de gestão, 

responsabilidade, transparência e legalidade do setor público, sendo fundamentais para o 

avanço da sociedade. Para que a Administração Pública consiga funcionar da melhor maneira 

possível é necessário ter um controle. Segundo Silva (2002), “O controle figura como uma 
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das cinco funções universais da Ciência da Administração, a saber: prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar.” Conforme ressalta Costa de Souza et. al. (2007), “o 

controle pode ser caracterizado por qualquer atividade de verificação sistemática de um 

registro, exercida de forma permanente ou periódica”. O controle na administração pública é 

uma forma de averiguar se os recursos recebidos pelos governantes estão sendo utilizados de 

maneira eficiente, responsável e moral (DE CASTRO, 2007). A obrigatoriedade do controle 

interno nos municípios veio na Constituição Federal de 1988, onde em seu art. 74, discorre 

sobre suas finalidades, que são: 

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. 

De acordo com Souza et. al. (2007), “uma organização pública deve ter um conjunto 

de procedimentos para garantir os resultados e prevenir eventuais desvios ou inobservância de 

leis.” O planejamento é uma parte muito importante em todos os processos dentro de uma 

organização. A partir dele podemos estabelecer previamente as metas e objetivos da 

organização e o meio para alcançá-los (CASTRO, 2011).  De acordo com Cochrane, Moreira 

e Pinho (2003), “como qualquer atividade administrativa, o controle precisa ser planejado 

considerando as peculiaridades da entidade”. No controle esse planejamento atua como 

parâmetro para as ações, definindo o que deve ser feito; quem será o responsável; qual o 

motivo de fazer; onde se pretende chegar, entre outros (CASTRO, 2011). 

Com base nisso, é função do gestor público tomar vários pareceres ao longo de sua 

atuação. A tomada de decisão pode ser entendida como escolher uma opção entre várias 

alternativas (CARAVANTES et. al., 2005). De acordo com Simon (1967) apud Denhardt 

(2012, p. 112), “o processo de tomada de decisão em qualquer nível consiste de três partes: 

informação, design e escolha.” A informação representa um fator crucial tanto no controle 

interno quanto na tomada de decisão, por isso ela deve ser tempestiva e fidedigna. Daft (2010, 

p. 522) acredita que “para a organização ter um controle eficaz, os gestores precisam decidir 

quais informações são essenciais, como irão obtê-las e como podem e devem reagir a elas. Ter 

os dados corretos é essencial”, a informação, entretanto, para ser útil deve conter relevância e 

qualidade. Segundo Paludo (2010, p. 250), “Na administração pública, a qualidade é 
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entendida como a satisfação das necessidades e expectativas do usuário-cidadão”, ou seja, 

deve atender às expectativas do destinatário. Essa qualidade na informação passa pela 

Responsabilidade Fiscal, regulamentada pela Lei Complementar nº 101/00, conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sancionada no dia 04 de maio de 2000 e publicada no 

Diário Oficial da União em 05 de maio de 2000. A referida Lei foi elaborada buscando 

melhorar a administração das contas públicas no Brasil e ainda de dar maior transparência aos 

gastos públicos ao exigir dos governantes, maior compromisso com o orçamento e com as 

metas apresentadas e aprovadas pelos órgãos competentes (Gontijo e Araújo, 2006). Em seu § 

1º do art. 1º da LRF dispõe o seguinte:  

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 

a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

Neste sentido, o Estado, em obediência à orientação à LRF, deve planejar a 

arrecadação de suas receitas, bem como a realização das suas despesas, com a finalidade de 

garantir o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos públicos no atendimento 

das demandas sociais. Em síntese, a responsabilidade na gestão fiscal referência que os 

gestores públicos devem pautar pela eficiência no gerenciamento de recursos públicos, onde o 

gestor deverá atuar com o objetivo de buscar o equilíbrio das contas públicas. A referida lei 

apresenta grande abrangência, uma vez que se estende a todos os entes da Federação (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), tanto a administração direta quanto a indireta.  

Além disso, a LRF é fundamentada em quatro pilares, dos quais depende o alcance de 

seus objetivos, sendo eles o planejamento, o controle, a responsabilidade e a transparência 

(JUND, 2008; FIGUEIREDO e NÓBREGA, 2002; VIGNOLI et al., 2002). O planejamento é 

a ferramenta básica para que o poder público alcance o bem comum de todos os cidadãos por 

meio das peças orçamentárias instituídas na CF de 1988, a saber: o Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). É por meio deste 

princípio que os gestores governamentais, ao administrar a coisa pública, baseado em planos 

antecipadamente traçados e sujeitos ao exame e aprovação da instância legislativa garantem a 

necessária legitimidade das suas ações (CARVALHO, 2008). 

Já o controle, conforme dispõe Motta et al. (2000), deve ser capaz de tornar efetivo o 

comando da lei, fiscalizando a direção da atividade administrativa para que ocorra em 

conformidade com as normas. Por fim, a transparência, que é o pilar da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal como quesito deste trabalho, tem por finalidade colocar à disposição 

dos cidadãos às ações governamentais, por meio da ampla divulgação dos Planos, 

Orçamentos, Leis de Diretrizes Orçamentárias, Prestações de Contas, Parecer Prévio, 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, conforme dispõe 

o art. 48 da LRF.  

Desta forma, a obrigação de elaboração e publicação por parte dos governantes, 

inclusive por meio eletrônico (internet), desses relatórios e demonstrativos contábeis, busca 

assegurar aos cidadãos acesso a informações essenciais ao controle e à avaliação dos gastos 

públicos (RAMOS e CONCEIÇÃO, 2006). A transparência, portanto, tem por objetivo 

permitir à sociedade conhecer e compreender as contas públicas. Portanto, a LRF é um 

instrumento indispensável, mostrando-se necessário para a melhoria da gestão pública ao 

impor maior controle dos gastos públicos, porque disciplina uma gestão responsável e 

transparente para todos que gerenciam o erário (FLORES SILVA, 2009). A transparência 

prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal visa garantir o direito a todos os cidadãos, por 

meio de diversas formas, do acesso às informações da gestão governamental. Desse modo, 

esta Lei estabelece importantes instrumentos de transparência pública, ao descrever no seu art. 

48:  

Art. 48 São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. § 1º A transparência 

será assegurada também mediante: I – incentivo à participação popular e realização 

de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, 

lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; II –liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda 

a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União. 

Nesta concepção, a transparência das contas públicas é um dos pilares da LRF e uma 

referência de uma gestão responsável, e é certo também que, nos termos da referida norma, a 

sociedade precisa exercer seu papel nas discussões e na elaboração dos planos de governo, 

incumbindo a este promover o processo e informar periodicamente à população, em 

audiências públicas e também por meio eletrônico, o andamento dos negócios públicos.  

Assim, temos que a transparência, além de permitir o debate sobre os negócios 

públicos, é também uma forma de garantir a legitimidade das ações governamentais (LOPES 

et al., 2007). Conforme estabelecem Viccari Junior et al. (2001), a transparência da gestão 

fiscal apresenta por finalidade, entre outros aspectos, disponibilizar ao público acesso a 
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informações relativos às atividades do Estado e mostrar, de modo claro e previamente 

estabelecido, os procedimentos necessários à divulgação dessas informações. Sendo assim, 

isto remete subsidiar os gestores com informações confiáveis, oportunas, tempestivas, 

completas e úteis com vistas ao alcance da transparência ou accountability.  

A accountability pode ser entendida como uma obrigação do servidor público em 

prestar contas a um órgão de controle e a própria sociedade, dessa forma é um direito do 

cidadão de monitorar os atos dos governantes, pois assim evita-se que os recursos públicos 

sejam desviados e aplicados de forma inadequada, prejudicando a população (FERREIRA 

et.al., 2014). Já para Behn (1998), “A accountability democrática não é opcional, ela é uma 

característica essencial de qualquer abordagem para a estruturação do poder executivo.” 

Como salienta Castro (2011), A accountability passou a ser entendida como parte da 

democracia, quanto maior o interesse por accountability, maior será o avanço dos valores 

democráticos. Neste sentido, esta pesquisa busca o equilíbrio entre a Administração pública, 

os sistemas de controles internos, o processo de tomada de decisão e a questão da 

accountability. 

 

3. METODOLOGIA  
 

3.1. Escopo da Pesquisa 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos com vistas a resolver o 

problema de pesquisa: Qual a influência dos procedimentos de controles internos no front end 

fuzzy do processo de tomada de decisão a partir da experiência da Administração Pública 

Municipal? E alcançar o objetivo da pesquisa: Avaliar a influência dos Procedimentos de 

Controle Interno na performance na tomada de decisão a partir da experiência da 

Administração Pública Municipal. Esta pesquisa centra-se no efeito da performance da 

tomada de decisão num contexto ainda preliminar, ou seja, a fase que antecede as decisões, o 

front end fuzzy, a fase inicial da tomada de decisão, que ainda é nebulosa, incerta e 

imprevisível. Referencia-se ainda que esta tomada de decisão é a luz dos procedimentos de 

controles internos, ou seja, qual o efeito dos procedimentos de controles internos na 

performance da decisão na perspectiva da satisfação do usuário e também para a redução de 

custos/despesas? Evidentemente controles internos eficientes podem levar a melhor 

performance e com isso, garantir um efeito substancial para a accountability/transparência 

para a referida Secretaria. Isto possibilita aos gestores decidir por procedimentos de controles 
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internos que de fato irão promover efeitos substanciais para o processo de tomada de decisão 

e por conseguinte, garantir ganhos igualmente substanciais endereçados à redução de custos e 

despesas e também para a satisfação do usuário do sistema, no caso em questão, o cidadão, 

uma vez que a finalidade da Administração Pública é gerenciar com eficiência e 

economicidade os recursos públicos que, vale lembrar, são de receitas derivadas (maior parte), 

por meio de impostos.  

O Art. 37 da CF/88 dispõe que “A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Espera-se da 

Administração Pública, a contrapartida, traduzida em educação, saúde e segurança pública, 

pelo menos. É dever do estado, gerenciar/planejar/fiscalizar/acompanhar os recursos públicos 

de forma eficiente, evitando desperdícios e aplicando os recursos em Programas e Ações de 

forma transparente que vão ao encontro do cidadão. A transparência da gestão fiscal é um 

mecanismo importante como meio de tornar eficiente o sistema de controle das contas 

públicas, na medida em que enfatiza a obrigatoriedade de informar ao cidadão a situação das 

ações governamentais. A transparência pode ser considerada como um dos pilares da 

democracia moderna, na medida em que se busca legitimidade dos atos dos gestores públicos, 

por meio da divulgação de contas públicas claras e acessíveis, estimulando a participação dos 

cidadãos de forma a proporcionar o controle e a fiscalização da gestão governamental 

(LOPES et al., 2007). A transparência prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal visa 

garantir o direito a todos os cidadãos, por meio de diversas formas, do acesso às informações 

da gestão governamental. Transparência passa por controles internos eficientes. Controle 

Interno é formado pelo plano de organização e todos os métodos e procedimentos adotados 

internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar a validade dos dados 

fornecidos pela contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa aplicação das instruções da 

direção (SILVA, 2002, p. 5).  

 

3.2. Amostra e Coleta dos Dados 

Desta forma, num primeiro momento a pesquisa foi elaborada à luz da literatura, em 

que foram extraídos os procedimentos de controles internos de distintas Áreas do 

Conhecimento: Contabilidade Pública, Auditoria Pública, Contabilidade Gerencial e 

Controladoria. No entanto, todos os procedimentos endereçados à particularidade da 

Administração Pública. Foram levantados 26 procedimentos de controles internos. Logo após 
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este procedimento, para melhor organização e compreensão, foram realizados agrupamentos 

dos referidos procedimentos de controles internos. Foram organizados em seis grupos: Grupo 

1: Planejamento, Grupo 2: Patrimoniais, Grupo 3: Controle e Acompanhamento, Grupo 4: 

Recursos Humanos, Grupo 5: Transparência, Grupo 6: Gerais.  

Em seguida foi elaborado um mapeamento das Secretarias objeto de investigação. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa nos sites eletrônicos das 92 prefeituras municipais do 

Rio de Janeiro para o levantamento dos endereços do correio eletrônico de cada Secretaria. 

Em virtude de algumas Secretarias não possuírem em seu site oficial o endereço de correio 

eletrônico foi necessário o contato através de telefone solicitando essas informações.  

Em síntese, a escolha da utilização dos dados das Secretarias do Estado do Rio de 

Janeiro foi realizada por possuir maior facilidade de acesso visto que é onde a Universidade 

Federal Fluminense está localizada.  

Paralelamente a isso foi elaborado um questionário (Apêndice A), que foi o método de 

coleta de dados escolhido, contendo 2 partes. A primeira parte abordou o perfil do 

respondente, portanto as perguntas são abertas. Já a segunda parte, com perguntas fechadas, 

continha a matriz de julgamento. As perguntas sobre a existência dos procedimentos de 

controle interno foram realizadas de forma objetiva contendo 3 classificações: Sim, Não e 

Parcial. Já, as perguntas sobre as influências dos procedimentos nas variáveis, Satisfação do 

Usuário Externo e Redução de Custos/Despesas, foram realizadas na matriz de modo 

escalonar, variando de 0 - Indiferente, 1 - Pouca Influência a 5 - Muita Influência.  

Antes da aplicação definitiva foi realizado um pré-teste com vista a eliminar as 

inconsistências verificadas no instrumento e garantir maior compreensão e clareza ao referido 

instrumento. A partir dessa etapa foi possível organizar melhor os grupos de procedimentos e 

melhorar a forma com que a matriz de julgamento foi elaborada, transformando os 

procedimentos em perguntas interrogativas com o intuito de melhorar o entendimento dos 

respondentes.  

O questionário foi enviado em anexo, via correio eletrônico, para o seu devido 

preenchimento. As Secretarias para onde foram encaminhados os questionários são: Gabinete, 

Secretaria de Administração, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Controle Interno, 

Secretaria da Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Saúde. Para as 

Secretarias que se situam mais perto do local da Universidade, foi realizada a tentativa de 
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aplicação do questionário pelo método de entrevista, com o intuito de obter as respostas mais 

rapidamente.  

A princípio foi realizado um envio de um total de 447 e-mails contendo a carta 

apresentação e o questionário. Desse total, 44 e-mails retornaram, pois, seus destinatários 

eram inexistentes ou estavam com a caixa de mensagem cheia. Foram retornados e-mails de 4 

secretarias informando que a pesquisa só poderia ser realizada mediante abertura de processo. 

Do total de questionários enviados obtivemos apenas 3 respostas. No entanto, dadas as 

inconsistências nos resultados apresentados, os pesquisadores optaram por considerar apenas 

uma das Secretarias, sendo ela da cidade de Volta Redonda/RJ, como objeto de investigação, 

uma vez que a maior preocupação dos referidos pesquisadores eram garantir consistência, 

credibilidade e robustez nos resultados alcançados. O perfil dos respondentes foi definido 

mediante critérios técnico e científico, ou seja, o refinamento foi no sentido de identificar 

respondentes com experiência e conhecimento sobre o objeto de investigação, profissionais 

com relação direta com a tomada de decisão e ao mesmo tempo com a parte operacional da 

referida Secretaria.  

O Município de Volta Redonda possui 15 secretarias. No presente estudo utilizamos 

apenas uma delas porém, a pedido do respondente, por questões de sigilo a Secretaria não será 

identificada.  

De posse dos resultados, uma vez os questionários respondidos, a etapa seguinte foi a 

organização dos dados em planilhas e posterior elaboração de gráficos para melhor 

compreensão e apresentação da informação.  

 

3.3. Critérios de Análises dos Resultados 

Num primeiro momento, os dados foram analisados por grupos de procedimentos de 

controles internos, individualmente, e posteriormente foi realizada uma análise conjunta 

considerando todos os grupos de procedimentos de controles internos. Para cada grupo, foram 

apresentadas três categorias de resultados: 1 - identificação do procedimento na referida 

Secretaria, com respostas Sim, Não e Parcial.  2 – Influência dos procedimentos de controles 

internos na performance da tomada decisão na perspectiva do usuário externo/cidadão. 3 - 

Influência dos procedimentos de controles internos na performance da tomada decisão na 

perspectiva da redução de custos/despesas. 
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4. ANÁLISE SUBJACENTE DOS RESULTADOS  
 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados conforme os critérios 

definidos na seção anterior. Detalham-se a seguir esse passo a passo.  Neste sentido, a Figura 

1 apresenta a identificação do procedimento na referida Secretaria, com respostas Sim, Não e 

Parcial do Grupo Planejamento. 

 

Figura 1–Grupo Planejamento: Identificação dos Procedimentos de Controles Internos 

De posse dos resultados, é certo afirmar que dos seis procedimentos do grupo 

Planejamento, a secretaria utiliza os seis, totalizando dessa forma 100% (do total de 

procedimentos levantados na literatura consultada). São eles: 

• Todas as ações são planejadas com base no PPA - Plano Plurianual; 

• As ações planejadas levam em consideração as necessidades dos usuários internos e 

externos; 

• Existe prioridade para a alocação de recursos mais essenciais; 

• A prioridade de alocação desses recursos é determinada conforme a necessidade dos 

cidadãos; 

• O orçamento é planejado de forma participativa interna com diversos setores; 

• O orçamento é planejado de forma participativa externa com os cidadãos: Sim, pois 

houve audiências com a sociedade. 

O orçamento é planejado de forma participativa interna com diversos setores. Destaca-se 

que o planejamento é a ferramenta básica para que o poder público alcance o bem comum de 

todos os cidadãos por meio das peças orçamentárias instituídas na CF de 1988. Planejamento 

e controle são duas funções da administração que caminham lado a lado, e acima de tudo, são 
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princípios fundamentais para as atividades da Administração Pública Federal. Enquanto o 

planejamento consiste na determinação de diretrizes, objetivos e metas a serem cumpridos a 

curto e longo prazo, o controle diz respeito ao acompanhamento da consecução dessas 

medidas. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF/88 veio reforçar a 

obrigatoriedade do planejamento no setor público, conforme dispõe o seu artigo 174, a seguir 

transcrito: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 

na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado”.  

E o PPA é um instrumento que permite ao gestor direcionar as suas ações de médio e 

longo prazo, com a finalidade primordial de definir objetivos e metas prioritárias do 

município, tendo como principal resultado a produção de bens e serviços visando à promoção 

do bem-estar social, possibilitando, também, aos cidadãos visualizarem se os principais 

compromissos garantidos estão sendo apreciadas. E a LOA - Lei Orçamentária Anual tem por 

objetivo a concretização das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA, podendo 

denominá-la, segundo Carvalho (2009, p. 98), como “orçamento por excelência ou orçamento 

propriamente dito”, pois é por meio deste instrumento, que o governo põe em prática 

anualmente o que foi planejado na execução em quatro anos.  

A Figura 2 referencia o grau de influência dos controles internos na Satisfação do Usuário 

Externo/Cidadão. 

 

Figura 2 - Grupo Planejamento: Grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 
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 Os resultados dos procedimentos do grupo Planejamento em relação a satisfação do 

usuário externo/cidadão corresponde a 83% (5 classificações) em grau 5 e 17% (1 

classificação) em grau 3, totalizando 6 classificações. As classificações de grau 5 foram: 

● Todas as ações são planejadas com base no PPA - Plano Plurianual; 

● As ações planejadas levam em consideração as necessidades dos usuários internos e 

externos; 

● Existe prioridade para a alocação de recursos mais essenciais; 

● A prioridade de alocação desses recursos é determinada conforme a necessidade dos 

cidadãos; 

● O orçamento é planejado de forma participativa externa com os cidadãos.  

Já, o procedimento classificado como de Grau 3 foi: 

• O orçamento é planejado de forma participativa interna com diversos setores; 

 

Conforme evidenciado, todos os procedimentos de controles internos referenciados à luz 

da literatura consultada têm influência substancial na performance da tomada de decisão com 

vistas à satisfação do usuário/cidadão. A Figura 3 apresenta o grau de influência dos 

procedimentos de controle interno no Retorno em relação a redução de Custo/Despesa no 

grupo Planejamento. 

 

Figura 3 - Grupo Planejamento: Grau de influência do Procedimento de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Planejamento em relação a redução de 

custo/despesa corresponde a 50% (3 classificações) em grau 3, 33% (2 classificações) em 
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grau 5 e 17% (1 classificação) em grau 4, totalizando 6 classificações. As classificações de 

grau 5 foram: 

● Todas as ações são planejadas com base no PPA - Plano Plurianual;  

● O orçamento é planejado de forma participativa interna com os diversos setores. 

Já, a de grau 4 foi: 

● Prioridade para alocação de recursos mais essenciais. 

As de grau 3 foram: 

● O planejamento leva em consideração as necessidades dos usuários internos e 

externos; 

● As prioridades para alocação de recursos são determinadas conforme a necessidade 

dos cidadãos; 

● O orçamento é planejado de forma participativa externa com os cidadãos. 

De acordo com o resultado desse grupo, pode-se perceber que o orçamento planejado 

de forma participativa interna e externa têm impactos diferentes na satisfação do cidadão. 

Esse fato pode ser associado ao planejamento com os diversos setores, não contemplar a 

opinião e sugestão dos cidadãos, sendo classificados, portanto como grau 3. Já na participação 

externa a satisfação do usuário é mais eficaz, pois a sociedade é ouvida e suas considerações 

são analisadas e avaliadas, portanto sua satisfação é maior e em grau 5. 

Seja como for, é certo afirmar com certeza que os gestores devem centrar seus 

esforços na implantação/implementação das práticas/procedimentos referentes às ações 

baseadas no PPA, uma vez que o referido procedimento influencia em grau maior a 

performance de decisão na Secretaria e, por conseguinte, leva a crer que o impacto é mais 

significativo para alcançar a accountability/transparência das informações seja para 

usuário/cidadão e também para a redução de custos/despesas. Reafirma-se que esta pesquisa 

aborda o contexto de tomada de decisão numa fase preliminar (front end fuzzy), ou seja, antes 

que a decisão seja de fato tomada. Isto possibilita também ações preventivas sejam 

implementadas, no caso em questão, que de fato, os procedimentos/práticas de controles 

internos sejam implementados de forma eficiente com vistas a garantir a melhor performance 

para o resultado da Secretaria, que, para o caso em questão, a satisfação o usuário e a redução 

de custos/despesas. Espera-se ainda com isto, alcançar a transparência/accountability como 

resultado maior do processo de tomada de decisão. Por outro lado, procedimentos que não 

têm efeitos substanciais na performance das decisões dos gestores, devem ser revistos, 
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ajustados, incrementados ou até mesmo excluídos da referida Secretaria, uma vez que a 

implementação de procedimentos de controles envolve elevados aportes de recursos. 

A Figura 4 apresenta a existência dos procedimentos de controle interno do Grupo 

Patrimoniais. 

 

Figura 4 - Grupo Patrimoniais: Identificação dos Procedimentos de Controle Interno 

 Através da pesquisa podemos observar que dos quatro procedimentos do grupo 

Patrimoniais, a Secretaria utiliza os quatro, totalizando dessa forma 100%. São eles: 

● Controle e acompanhamento dos bens patrimoniais: É um procedimento que reflete a 

boa gestão do recurso público; 

● Os bens são etiquetados com código de controle; 

● Aquisição de bens e serviços através de licitação; 

● Aquisição de bens é validada por mais de uma pessoa: É um procedimento que torna a 

informação mais confiável. 

Segundo o Artigo 23 da CF/88 “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público.” 

O controle Patrimonial além de ser exigido é muito importante para a eficiência da gestão. 

Os recursos utilizados pelos órgãos públicos para a composição do patrimônio vêm da 

população, através de taxas, impostos e etc. Usar os recursos com responsabilidade é um dos 

significados de accountability.  
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Quando as entidades públicas não têm um devido controle sobre seu patrimônio pode gerar: 

utilização de materiais em atividades que não são do interesse público, desvios de patrimônio 

e difícil controle entre as despesas com o que realmente tem. 

A Figura 5 mostra o grau de influência dos Procedimentos de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão no grupo Patrimoniais. 

 

Figura 5 - Grupo Patrimoniais: Grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Patrimoniais em relação a satisfação do 

usuário externo/cidadão correspondem a 100% (4 classificações) em grau 5. 

A Figura 6 apresenta o grau de influência dos procedimentos de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa no grupo Patrimoniais. 

 

Figura 6 - Grupo Patrimoniais: Grau de influência do Procedimento de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 
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 Os resultados dos procedimentos do grupo Patrimoniais em relação a redução de 

custo/despesa correspondem a 100% (4 classificações) em grau 5. 

 O grupo Patrimoniais obteve grau 5 em todas as variáveis, isso significa que os 

procedimentos patrimoniais são realizados com eficiência e são de grande importância para os 

usuários externos. Quando se tem uma boa administração do recurso público, acaba gerando 

um maior controle das despesas e consequentemente, sua possível redução. É importante 

manter os bens patrimoniais livres de riscos e fraudes, logo esses procedimentos assumem 

papel essencial nesse controle. 

A Figura 7 apresenta a existência dos procedimentos de controle interno do Grupo 

Controle e Acompanhamento. 

 

Figura 7 - Grupo Controle e Acompanhamento: Identificação dos Procedimentos de Controle 

Interno 

 Dos quatro procedimentos do grupo Controle e Acompanhamento, a Secretaria utiliza 

os quatro, totalizando dessa forma 100%. São eles: 

● Acompanhamento do orçamento para se analisar se as receitas previstas foram 

arrecadadas e as despesas fixadas foram pagas: Esse é um procedimento obrigatório, 

era realizado na secretaria o relatório da execução orçamentária; 

● Utilização de sistema integrado (informatizado) para controle e acompanhamento das 

ações realizadas na secretaria: É uma ferramenta que auxilia o gestor e os funcionários 

no controle, acompanhamento e processos de tomada de decisão. Permite a integração 

dos usuários da informação e por sua vez a otimização do tempo e processos. 

● Elaboração de relatórios (receita, despesa e patrimonial); 

● As decisões são tomadas com base nesses relatórios. 
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O orçamento público ocupa um papel essencial para assegurar que os objetivos planejados 

sejam executados da melhor forma, ele determina em um período de tempo os recursos a 

serem obtidos e as despesas a serem realizadas. 

O Controle e Acompanhamento nas organizações públicas podem ser entendidos como o 

acompanhamento que os gestores realizam em relação a aplicação dos controles internos. 

O controle está ligado ao planejamento, pois os atos devem ser revistos periodicamente 

para garantir as metas estabelecidas previamente. Para isso, o acompanhamento dos controles 

é fundamental. 

A Figura 8 apresenta o grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão no grupo Controle e Acompanhamento. 

 

Figura 8 - Grupo Controle e Acompanhamento: Grau de influência do Procedimento de 

controle interno na Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Controle e Acompanhamento em relação a 

satisfação do usuário externo/cidadão corresponde a 75% (3 classificações) em grau 5 e 25% 

(1 classificação) em grau 3, totalizando 4 classificações. Os procedimentos que tiveram 

classificação de grau 5 foram: 

● Acompanhamento do orçamento para analisar se as receitas previstas foram 

arrecadadas e as despesas fixadas foram pagas; 

● Utilização de sistema integrado (informatizado) para controle e acompanhamento das 

ações realizadas na Secretaria; 

●  Geração de relatórios (receita, despesa, patrimonial). 

Já, o procedimento de grau 3 foi: 
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● As decisões são tomadas com base nos relatórios gerados. 

A Figura 9 mostra o grau de influência dos procedimentos de controle interno no Retorno 

em relação a redução de Custo/Despesa no grupo Controle e Acompanhamento. 

 

Figura 9 - Grupo Controle e Acompanhamento: Grau de influência do Procedimento de 

controle interno no Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Controle e Acompanhamento em relação a 

redução de custo/despesa corresponde a 100% (4 classificações) em grau 5. Observa-se que o 

grupo de Controle e Acompanhamento obteve em sua maioria classificação de grau 5 nas 

variáveis, essa informação nos leva a considerar os procedimentos desse grupo de grande 

relevância, sendo dois deles procedimentos obrigatórios: acompanhamento do orçamento 

realizado e elaboração de relatórios. O controle e acompanhamento de orçamentos, relatórios, 

execução das atividades com o apoio de um sistema informatizado leva-se a produzir a 

informação de forma fidedigna. 

Os procedimentos de controle interno com relação aos Recursos Humanos são de 

extrema importância para o setor público. A Figura 10 apresenta a existência dos 

procedimentos de controle interno do Grupo Recursos Humanos. 
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Figura 10 - Grupo Recursos Humanos: Identificação dos Procedimentos de Controle Interno 

 É possível observar que dos seis procedimentos do grupo Recursos Humanos, a 

Secretaria utiliza dois, totalizando 33%. São eles: 

● Políticas de incentivo ao servidor; 

● Estrutura de cargos definida, contendo as responsabilidades e funções a serem 

desempenhadas por cada funcionário. 

A secretaria utiliza de forma parcial dois dos seis procedimentos, totalizando então 33%. 

São eles: 

● Treinamento e capacitações. É implementado de forma parcial, pois acontece de forma 

esporádica e muitas vezes há um incentivo por parte dos gestores para cursos e 

treinamentos fora do ambiente da prefeitura, ou seja, cursos e treinamentos externos. 

● Rodízio de funcionários e tarefas: parcialmente, pois há cargos que tem a 

possibilidade de implantar o rodízio e outros não, depende do nível hierárquico que 

cada servidor público ocupa. 

A secretaria não utiliza dois dos seis procedimentos, totalizando dessa forma 33%. São 

eles: 

● Há na secretaria o setor de Recursos Humanos; 

● É feita a elaboração e o controle da folha de pagamento dos servidores públicos.  O 

DGP - Departamento de Gestão de Pessoas vinculado à Secretaria de Administração é 

o responsável pela elaboração e controle da folha de pagamento. 

O setor de Recursos Humanos é muito importante nas organizações pois ele vai muito 

além da elaboração da folha de pagamento. Ele é responsável por todo o suporte necessário às 
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pessoas, gestão do clima organizacional, por promover cursos e treinamentos e criar políticas 

de incentivos, que muitas vezes não deve ser em dinheiro, mas também como forma de 

reconhecimento ao funcionário pelos serviços prestados maneira eficiente. Mesmo que a 

organização possua todos os procedimentos de controle interno e sistemas necessários não é 

garantida a boa performance da gestão pois, se as pessoas que irão realizar o trabalho não 

estiverem incentivadas, o trabalho não será eficiente. A motivação é a base para o funcionário 

desempenhar a sua função da melhor forma e o Recursos Humanos exerce papel essencial, 

contribuindo para o funcionamento da organização e desenvolvimento pessoal dos 

funcionários. Muitas Secretarias Municipais não tem um Setor próprio de Recursos Humanos, 

porém é crucial ter pelo menos uma pessoa capacitada responsável por essas atividades. Nesse 

sentido, os procedimentos de Recursos Humanos apresentam influência significativa na para a 

performance das decisões. A Figura 11 mostra o grau de influência dos procedimentos de 

controle interno na Satisfação do Usuário Externo/Cidadão no grupo Recursos Humanos. 

 

Figura 11 - Grupo Recursos Humanos: Grau de influência do Procedimento de controle 

interno na Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Recursos Humanos em relação a satisfação 

do usuário externo/cidadão correspondem a 75 % (3 classificações) em grau 5 e 25% (1 

classificação) em grau 3, totalizando 4 classificações, referentes às alternativas assinaladas 

com sim (2) e parcial (2), como pode ser observado na figura 10. Os procedimentos que foram 

classificados com o grau 5 de importância foram: 

● Realização de treinamentos e capacitações para os servidores; 

● Políticas de incentivo ao servidor; 
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● Estrutura de cargos definida, contendo as responsabilidades e funções a serem 

desempenhadas por cada funcionário; 

A que foi classificada com grau 3 de influência foi: 

● Possui parcialmente rodízio de funcionários e tarefas. 

A Figura 12 apresenta o grau de influência dos procedimentos de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa no grupo Recursos Humanos. 

 

Figura 12 - Grupo Recursos Humanos: Grau de influência do Procedimento de controle 

interno no Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Recursos Humanos em relação a redução 

de custo/despesa correspondem a 75 % (3 classificações) em grau 3 e 25% (1 classificação) 

em grau 4, totalizando 4 classificações, referentes às alternativas assinaladas com sim (2) e 

parcial (2), como pode ser observado na figura 10. O procedimento que foi classificado como 

grau 4 foi: 

● Realização de treinamentos e capacitações para os servidores; 

As que foram classificadas como grau 3 foram: 

● Políticas de incentivo ao servidor; 

● Estrutura de cargos definida, contendo as responsabilidades e funções a serem 

desempenhadas por cada funcionário; 

● Possui parcialmente rodízio de funcionários e tarefas. 

Neste sentido, à luz dos resultados alcançados, é certo afirmar que o procedimento que os 

gestores devem focar seus esforços é o procedimento de Treinamentos e Capacitações dos 

Servidores Públicos, uma vez que o referido procedimento influencia em maior grau a 
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performance da decisão na referida Secretaria e, por conseguinte, leva a crer que o impacto é 

mais significativo para alcançar a accountability, pois ao capacitar os colaboradores é possível 

melhorar a gestão da Secretaria. 

Por outro lado, o procedimento classificado menos influente é o Rodízio de Funcionários 

e Tarefas. Isso pode ser associado com o fato de que os Usuários Externos não conseguem 

visualizar a importância desse procedimento e, ele não afeta diretamente no custo. O Rodízio 

de Funcionários e Tarefas promove uma maior integração entre os diferentes setores dentro da 

organização, além de uma troca de conhecimento e experiências, possibilitando, assim, a 

criação de formas diferentes e mais eficientes de realizar as tarefas. Contudo, apesar disso, 

não podemos afirmar com certeza a extensão dos impactos dos procedimentos na 

performance da Secretaria. A Figura 13 apresenta a existência dos procedimentos de controle 

interno do Grupo Transparência. 

 

Figura 13 - Grupo Transparência: Identificação dos Procedimentos de Controle Interno 

 Pode-se observar que dos três procedimentos do grupo Transparência, a Secretaria 

utiliza dois, totalizando 67%. São eles: 

● A secretaria possui ouvidoria; 

● Na tomada de decisão é considerado os resultados apurados na ouvidoria. 

A secretaria utiliza de forma parcial um dos três procedimentos, totalizando então 33%. É 

ele: 

● A secretaria disponibiliza os relatórios de receita, despesa e patrimonial nos portais. 

Transparência no governo é prestar contas à sociedade com informações claras e 

fidedignas. Para que isso ocorra o órgão deve estar munido de controles internos eficientes 
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que serão a base para uma maior accountability, que por sua vez não está associada a 

divulgação de informações, mas sim como elas estão sendo produzidas e como o usuário 

externo obtém e compreende essas informações e dados. 

Um grande passo para a obtenção da accountability é possuir controles internos, porém 

ele necessita de funcionários capacitados e determinados, ferramentas, procedimentos, 

métodos e normas para controlar e acompanhar as informações geradas ao longo do tempo. A 

transparência além de ser exigida através da Lei de Acesso à Informação, é a forma como a 

população consegue ter acesso às informações e, assim, realizar o acompanhamento das ações 

efetivando o controle social. Dessa forma, exercer transparência em relação à sociedade pode 

ser entendida como uma das formas de se atingir accountability no governo. A Figura 14 

mostra o grau de influência dos procedimentos de controle interno na Satisfação do Usuário 

Externo/Cidadão no grupo Transparência. 

 

Figura 14 - Grupo Transparência: Grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

 

Os resultados dos procedimentos do grupo Transparência em relação a satisfação do 

usuário externo/cidadão corresponde a 100% (3 classificações) em grau 5.A Figura 15 

apresenta o grau de influência dos procedimentos de controle interno no Retorno em relação a 

redução de Custo/Despesa no grupo Transparência. 
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Figura 15 - Grupo Transparência: Grau de influência dos Procedimentos de controle interno 

no Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Transparência em relação a redução de 

custo/despesa corresponde a 33% (1 classificação) em grau 3 e 66% (2 classificações) em 

grau 2 totalizando 3 classificações, referentes às duas assinaladas com sim e uma como 

parcial na pergunta sobre existência dos procedimentos (Figura 13). O procedimento que foi 

classificado como de grau 3 foi: 

● A secretaria disponibiliza os relatórios de receita, despesa e patrimonial nos portais. 

Já as que foram classificadas como grau 2 foram: 

● A secretaria possui ouvidoria; 

● Na tomada de decisão é considerado os resultados apurados na ouvidoria. 

A Secretaria disponibiliza nos portais apenas os relatórios obrigatórios, cumprindo assim a 

efetiva lei, porém não contribui ativamente pela busca da transparência. Nesse sentido o 

procedimento de divulgação dos relatórios deve ser reformulado, visto que possui um grande 

impacto na satisfação do usuário. É pertinente publicar não somente as informações 

obrigatórias, mas outros relatórios, dados e notas para o entendimento do cidadão com uma 

linguagem simples e de fácil compreensão. 

Outro ponto a destacar é a importância da ouvidoria na administração pública municipal, 

onde é realizada a conexão com a população. Os canais de atendimento abrangem sugestões, 

reclamações, elogios, solicitações, denúncias, etc. E ocupa um papel fundamental para ouvir a 

sociedade e entender as suas demandas. A prefeitura de Volta Redonda conta a CAU - Central 

de Atendimento Único, que tem como objetivo melhorar a eficiência no atendimento à 
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população em assuntos ligados às secretarias, autarquias e órgãos de segurança. O 

atendimento é feito por telefone fixo e por WhatsApp, uma novidade implantada que 

aproxima o cidadão da prefeitura. No entanto, a Secretaria apesar de possuir um canal de 

Ouvidoria, os procedimentos relativos a ela foram classificados como menos influentes em 

relação aos custos e despesas. Porém, por ser muito relevante para a performance das decisões 

no sentido da Satisfação dos Usuários Externos e, por conseguinte para o alcance da 

accountability, devem ser mantidos. A Figura 16 apresenta a existência dos procedimentos de 

controle interno do Grupo Gerais. 

 

Figura 16 -Grupo Gerais: Identificação dos Procedimentos de Controle Interno 

 Pode-se observar que dos três procedimentos do grupo Gerais, a Secretaria utiliza 

dois, totalizando 67%. São eles: 

● Os controles internos contribuem para o cumprimento das normas Municipais; 

● Fluxos de informações ocorre de maneira clara e precisa. 

A secretaria não utiliza um dos três procedimentos, totalizando dessa forma 33%: 

● Existe um manual com os procedimentos de controles internos para diminuir erros na 

execução 

Neste grupo foram trabalhados procedimentos de controle interno que não foram 

classificados como pertencentes aos demais grupos. Apesar disso, não significa que esses 

procedimentos são menos importantes ou menos influentes. O manual com os procedimentos 

de controle interno é essencial para a organização, pois nele contém processos e normas a 

serem cumpridas. No entanto, apesar da Secretaria não possuir um manual próprio, a 

Prefeitura de Volta Redonda dispõe de um manual a ser seguido por todas as Secretarias. 
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Já, dentre os procedimentos existentes, podemos referenciar que as informações 

apresentadas da melhor forma, clara e precisa, foram classificadas como as menos influentes 

dentro do grupo. Portanto, quando esse procedimento não funciona efetivamente pode acabar 

gerando consequências, como: diferentes interpretações sobre os dados passados, falhas na 

comunicação, etc. 

A Figura 17 mostra o grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão no grupo Gerais. 

 

Figura 17 - Grupo Gerais: Grau de influência do Procedimento de controle interno na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Gerais em relação a satisfação do usuário 

externo/cidadão correspondem a 100% (2 classificações) em grau 5. 

A Figura 18 apresenta o grau de influência do Procedimento de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa no grupo Gerais. 
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Figura 18 - Grupo Gerais: Grau de influência do Procedimento de controle interno no 

Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

 Os resultados dos procedimentos do grupo Gerais em relação a redução de 

custo/despesa correspondem a 50 % (1 classificação) em grau 5 e 50% (1 classificação) em 

grau 4, totalizando 2 classificações. O procedimento classificado como grau 5 foi: 

● Os controles internos contribuem para o cumprimento das normas Municipais. 

Já o procedimento classificado como grau 4 foi: 

● Fluxos de informações ocorre de maneira clara e precisa. 

1.1. Análise Subjacente Global 

A Figura 19 apresenta a relação do total da existência dos procedimentos dos controles 

internos 

 

Figura 19 - Relação do total da existência dos procedimentos dos controles internos 
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 É possível observar que dos 26 procedimentos sugeridos pelo estado da arte, a 

Secretaria possui 20 procedimentos implementadas em sua totalidade e 3 implementados 

parcialmente. A Figura 20 apresenta o total de respostas em cada grau de influência dos 

procedimentos dos controles internos sobre a Satisfação do Usuário Externo/Cidadão. 

 

Figura 20 - Total respostas em cada grau de influência dos procedimentos dos controles 

internos sobre a Satisfação do Usuário Externo/Cidadão 

Dos resultados alcançados (Figura 20), é possível observar que de todos os 

procedimentos de controles internos apresentados na literatura pesquisada e, presentes na 

Secretaria, a maior parte foi classificado pelo gestor como possuindo uma influência 

substancial sobre a satisfação do usuário externo (cidadão). E, apenas três procedimentos 

foram classificados como de influência mediana. A função da Administração Pública é 

fornecer à população serviços essenciais e de interesse coletivo. Ela realiza suas atribuições a 

partir de recursos provenientes da própria população. Por isso, a Satisfação do Usuário 

Externo (Cidadão) é de extrema importância e deve ser levada em consideração ao se realizar 

o planejamento das ações a serem realizadas ao longo do exercício. Os gestores ao tomarem 

as decisões para o período devem observar a situação atual da Secretaria e, realizar uma 

projeção para o próximo período, para aplicar os recursos de forma a satisfazer as 

necessidades públicas. Porém, se a organização não tem dados úteis e relevantes para se 

basear, essa tomada de decisão acaba se realizando erroneamente. Para que isso seja evitado é 

crucial um controle interno eficiente e eficaz, que permita a melhor performance da gestão. 

Por outro lado, a Figura 21 evidencia o total de respostas em cada grau de influência 

dos procedimentos dos controles internos sobre o Retorno em relação a redução de 

Custo/Despesa. 
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Figura 21 - Total respostas em cada grau de influência dos procedimentos dos controles 

internos sobre o Retorno em relação a redução de Custo/Despesa 

A partir da Figura 21 é possível observar que a maioria dos procedimentos 

apresentados (14) tiveram uma influência alta ou muito alta sobre a redução dos custos. 

Porém, uma parte significativa dos procedimentos foram classificados como influência média. 

A partir do controle interno, a organização consegue gerir melhor suas despesas e 

receitas, produzindo relatórios confiáveis para tomadas de decisões mais acertadas a fim de 

garantir a accountability/transparência na Administração Pública, podendo evitar dessa forma, 

gastos associados à falhas e imprevistos ao longo do processo. 

A Figura 22 apresenta a existência dos controles internos em todos os grupos. A partir 

dela é possível perceber quais grupos apresentaram as maiores quantidades de procedimentos 

encontrados na literatura. Os grupos que apresentam todos os procedimentos são: 

Planejamento, Patrimônio e Controle e Acompanhamento.  
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Figura 22 - Existência dos controles internos em todos os grupos 

A Figura 23 apresenta a relação do grau de influência dos controles internos na 

Satisfação do Usuário Externo/Cidadão de todos os grupos. Em todos os grupos é possível 

observar que os controles internos exercem influência. 

 

Figura 23 - Relação percentual do Grau de influência dos controles internos na Satisfação do 

Usuário Externo/Cidadão de todos os grupos 

A Figura 24 mostra a relação percentual do Grau de influência dos procedimentos de 

controle interno sobre o Retorno em relação a redução de Custo/Despesa de todos os grupos. 

É possível perceber que apenas um grupo, Transparência, apresenta procedimentos que foram 

classificados como exercendo irrelevante ou pouca influência. 
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Figura 24 - Relação percentual do Grau de influência dos procedimentos de controle interno 

sobre o Retorno em relação a redução de Custo/Despesa de todos os grupos 

De uma forma geral, pode-se observar a partir das Figuras 23 e 24, que todos os 

procedimentos de controles internos têm impacto substancial na satisfação dos usuários 

externos e na redução de custos/despesas em todos os grupos referenciados. Lembrando que o 

que está sendo apresentado nesta pesquisa ocorre antes da decisão ser implementada. 

A Administração Pública nem sempre conseguirá garantir integralmente a 

accountability/transparência. No entanto, quando o efeito da tomada de decisão é antecipado, 

mesmo em um ambiente repleto de incertezas e imprevisibilidades, que ainda muito é fuzzy, é 

possível avaliar se um ou outro procedimento de controle interno é eficiente ou não. E, a 

partir disso, será possível centrar esforços nos procedimentos que de fato levam a melhor 

performance da organização, no caso em questão, a satisfação do usuário e também a redução 

de custos/despesas. 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a influência dos Procedimentos de Controle 

Interno na performance da tomada de decisão a partir da experiência da Administração 

Pública Municipal, com o foco em uma Secretaria do Município de Volta Redonda - RJ.   

Com base na pesquisa nota-se que os procedimentos de controle interno do grupo de 

Recursos Humanos foram identificados como os menos influentes e menos aplicados na 

Secretaria analisada, sendo apenas dois dos seis procedimentos aplicados em sua totalidade. 

Esse resultado não deve ser associado com a não existência dos controles internos, mas sim 
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com o fato de outra Secretaria do município ser a responsável pelo gerenciamento da folha de 

pagamento. 

Pode-se observar, também, que a Secretaria possui todos os procedimentos dos grupos 

de Patrimoniais e Controle e Acompanhamento e, as influências dos procedimentos em 

relação as variáveis são maiores nesses grupos. 

A partir disso, conclui-se, que esses procedimentos exercem muita influência na 

satisfação do usuário externo e, assim, contribuem para a accountability. Pois, desde o 

planejamento as ações são realizadas com base nesses controles, obtendo dessa forma 

informações seguras e transparentes que serão utilizadas nas tomadas de decisão. 

Contudo, essa associação não pode ser percebida da mesma maneira em relação ao 

retorno do custo/despesa. Visto que muitos procedimentos do controle interno não obtiveram 

o mesmo grau de influência. 

Um ponto muito importante que pode ser observado no grupo de Controle e 

Acompanhamento é a afirmação que a Secretaria utiliza os procedimentos de controles 

internos na tomada de decisão e, em um contexto nebuloso/fuzzy, onde o planejamento é 

repleto de incertezas e imprevisibilidades, esse ponto é crucial para atingir os objetivos e, por 

fim, accountability. 

 Pode-se observar, também, que a Secretaria leva em consideração a performance da 

decisão (satisfação do usuário/redução de custos) em sua gestão, atendendo aos princípios da 

LRF, pois busca a eficiência no gerenciamento dos recursos públicos. 

Diante o exposto, conclui-se que os objetivos foram alcançados, pois a partir da 

pesquisa pode-se perceber na prática, através da Secretaria, o que foi descrito na literatura 

sobre o tema. 

O curto tempo para a execução da pesquisa, a dificuldade no contato com as 

Secretarias bem como na forma de conseguir informações podem ser citados como algumas 

das limitações encontradas no decorrer da pesquisa, impossibilitando uma análise mais ampla 

de acordo com os objetivos iniciais.   

Recomenda-se a pesquisas futuras que a análise seja realizada com uma amostra maior 

para um resultado mais representativo. Além disso, seria interessante considerar o ponto de 

vista dos Usuários Externos/Cidadãos, para ser possível a confrontação dos resultados a fim 

de verificar se o ponto de vista dos Usuários e do gestor da Secretaria coincidem.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a), 

 

Somos alunas do curso de Ciências Contábeis, da Universidade Federal Fluminense de 

Volta Redonda-RJ e gostaríamos de solicitar sua participação em nossa pesquisa. O 

presente questionário possui fins acadêmicos e foi desenvolvido como parte integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob a orientação da Professora Dra. Selma Regina 

Martins Oliveira. 

 

Esta pesquisa tem por objetivo verificar a influência dos controles internos no processo de 

tomada de decisão a partir da experiência da Administração Pública Brasileira. Por isso, 

pedimos a gentileza do respondente ter o conhecimento sobre os processos e práticas da 

Secretaria. 

 

Sua participação é muito valiosa e estamos abertos a esclarecer quaisquer dúvidas que 

possam surgir ao longo do preenchimento do questionário. 

 

Agradecemos, desde já, a sua compreensão e disponibilidade. 

 

Suellen da Silva Rodrigues e Vívian Souza Panizzi Soares 

 

suellensilva_rodrigues@hotmail.com 

vivianpanizzi@hotmail.com 

 

Primeira Parte - Informações Profissionais 

 

1 - Secretaria em que atua: 

 

2 - Setor/Departamento:  

 

3 - Cargo que ocupa: 

 

4 - Município:  
 

Segunda Parte - Matriz de Julgamento 

 

O questionário deve ser respondido preenchendo as questões com um (X) para SIM ou 

NÃO conforme a existência ou não dos procedimentos de controle interno ou PARCIAL caso 
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o procedimento seja parcialmente implementado. Além disso, especificar o grau de 

influência dos procedimentos no desempenho da Secretaria, considerando 0- Indiferente, 1-

Menor Influência e 5-Maior Influência. Caso a Secretaria não possua algum procedimento e 

seja marcada a opção NÃO, a classificação do desempenho do mesmo não deverá ser 

preenchida. 

 

ATENÇÃO, marque apenas uma opção por pergunta. 

 

Grupos Procedimentos 
S 
I 

M 

N 
Ã 
O 

P 
A 
R 
C 
I 
A 
L 

Classificação do Grau de Influência para 
o Desempenho (SATISFAÇÃO DO 

USUÁRIO/RETORNO DO NEGÓCIO) da 
Secretaria que você atua. 

Desempenho  0 1 2 3 4 5 

Planejamento Na Secretaria em que você atua todas 
as ações são planejadas com base no 
PPA - Plano Plurianual? Qual o grau 
de influência (0-Indiferente, 1-menor 
e 5-maior) deste procedimento para 
o desempenho da Secretaria que 
você trabalha (Satisfação do usuário 
externo/retorno do negócio)?  

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Esse planejamento leva em 
consideração as necessidades dos 
usuários (interno e externo) ? Qual o 
grau de importância disso para o 
desempenho da Secretaria em que 
você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua 
existe prioridade para alocação de 
recursos mais essenciais? Qual o grau 
de importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Essas prioridades são determinadas 
conforme a necessidade dos 
cidadãos? Qual o grau de importância 
disso para o desempenho da 
Secretaria que você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
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Na Secretaria em que você atua o 
orçamento é planejado de forma 
participativa interna (com os diversos 
setores)? Qual o grau de importância 
disso para o desempenho da 
Secretaria que você trabalha? 
 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua o 
orçamento é planejado de forma 
participativa externa (com os 
cidadãos)? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Patrimoniais Na Secretaria em que você atua 
possui controle  e acompanhamento 
de bens patrimoniais? Qual o grau de 
importância desse controle para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Todos os bens adquiridos são 
etiquetados com código de controle? 
Qual o grau de importância desse 
controle para o desempenho da 
Secretaria que você trabalha? 
 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua a 
aquisição de bens e serviços é 
realizada através de licitação? Qual o 
grau de importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Essa aquisição de bens é validada por 
mais de uma pessoa? Qual o grau de 
importância desse controle para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
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Controle e 
Acompanhamento 

É feito um acompanhamento do 
orçamento para analisar se as 
receitas previstas foram arrecadadas 
e as despesas fixadas foram pagas? 
Qual o grau de importância desse 
controle para o desempenho da 
Secretaria que você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua 
possui um sistema integrado 
(informatizado) para controle e 
acompanhamento das ações 
realizadas pela Secretaria? Qual o 
grau de importância desse controle 
para o desempenho da Secretaria 
que você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua são 
gerados relatórios (receita, despesa, 
patrimonial)? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 
 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua as 
decisões são tomadas com base 
nesses relatórios? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Recursos 
Humanos 

Na Secretaria em que você atua 
possui o setor de Recursos Humanos? 
Qual o grau de importância desse 
controle para o desempenho da 
Secretaria que você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

É feita a elaboração e o controle dos 
proventos da folha de pagamento 
dos servidores públicos (salário, 
férias, horas extras, adicional de 

   
Satisfação do 

Usuário 
Externo/Cidadão 
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insalubridade, adicional de 
periculosidade entre outros)? Qual o 
grau de importância desse controle 
para o desempenho da Secretaria 
que você trabalha? 

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua são 
realizados treinamentos e 
capacitações para os servidores? 
Qual o grau de importância disso 
para o desempenho da Secretaria 
que você trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua 
possui políticas de incentivo ao 
servidor? (Ex: Bolsas de estudo, 
premiações)Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria que você atua possui 
uma estrutura de cargos definida, 
contendo as responsabilidades e 
funções a serem desempenhadas por 
cada funcionário? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 
 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

A Secretaria em que você atua possui 
rodízio de funcionários e tarefas? 
Qual o grau de importância disso 
para o desempenho da Secretaria 
que você trabalha?    

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Transparência A Secretaria em que você atua possui 
uma ouvidoria? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha?    

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
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A Secretaria em que você atua, na 
tomada de decisão leva em 
consideração os resultados apurados 
na ouvidoria? Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua os 
relatórios (receita, despesa, 
patrimonial) são disponibilizados nos 
portais? Qual o grau de importância 
desse procedimento para o 
desempenho da Secretaria que você 
trabalha? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Gerais 
 

Na Secretaria em que você atua há 
um manual com os procedimentos de 
controles internos para diminuir 
erros na execução? Qual o grau de 
importância deste manual para o 
desempenho de sua Secretaria/ou 
outro órgão (Satisfação do 
usuário/retorno do negócio)?  

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na sua percepção, os controles 
internos contribuem para o 
cumprimento das normas 
Municipais?  Qual o grau de 
importância disso para o 
desempenho de sua Secretaria? 

   

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

Na Secretaria em que você atua os 
fluxos de informações ocorre de 
maneira clara e precisa? Qual o grau 
de importância disso para o 
desempenho de sua Secretaria?    

Satisfação do 
Usuário 

Externo/Cidadão 
      

Retorno em relação 
a redução de custos 

e despesas 
      

 

 


