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Resumo  

 

Tendo em vista a busca, cada vez mais constante, por uma gestão pública mais eficiente e de 

qualidade, o presente estudo se objetiva em analisar os mecanismos e sistemas utilizados para 

o controle interno e sua importância no processo de gestão pública municipal como 

instrumento que proporciona à Administração Pública subsídios para assegurar um bom 

gerenciamento dos negócios públicos. Um estudo desta envergadura mostra-se relevante, pois 

o controle interno, além de ter sua obrigatoriedade prevista pela Constituição Federal e pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, é fundamental para que qualquer organização atinja 

resultados positivos. Os mecanismos de controle interno possibilitam a prevenção de erros, 

fraudes e desperdícios, pois possibilita aos gestores acompanhar o desenvolvimento dos 

serviços públicos, a adequada aplicação dos recursos, preservar o patrimônio público e 

garantir a transparência das contas públicas. De modo a atingir seu objetivo o presente artigo 

foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica em que se buscou consubstancia teórica para 

definir gestão pública e a importância do controle interno para a gestão pública municipal. 

Concluiu-se com o estudo que o controle interno, quando bem utilizado, pode se mostrar 

extremamente eficaz e trazer resultados positivos para a gestão pública municipal, mas para 

tanto, é necessário que este seja aperfeiçoado, constantemente, no sentido de atingir melhor 

desempenho e mais qualidade nos serviços prestados aos cidadãos e de promover o bem 

comum. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública. Controle Interno. Instituição Municipal. 

 

 

1 – Introdução  
 

Com a globalização, o mundo tem passado por transformações econômicas, sociais, 

políticas, estruturais e tecnológicas, que tem se consolidado não apenas no mundo do 

trabalho, mas também nas administrações públicas, inclusive as municipais. Essas 

transformações têm exercido grandes impactos na vida dos cidadãos e, consequentemente, 

refletem nas gestões por elas lideradas (BRASIL, 2012).  

Essas transformações atingiram os municípios e impuseram a estes características 

marcantes desse processo de mudança; características estas que sugerem a necessidade de 

novas concepções e abordagens sobre as gestões municipais (BRASIL, 2012). Diante desse 

processo de mudanças, é preciso reinventar e readaptar-se a nova realidade, promovendo um 

novo modelo de gestão pública, um modelo que se mostre mais integrado, humanizado, 

participativo e voltado para a excelência e qualidade de seus serviços (WOLYNEC, 2013). 

Esse novo modelo de gestão pública tem como foco o gestor público, que passa a ser 

visto como o elemento-chave para a mudança (WOLYNEC, 2013). Um novo modelo de 
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gestão pública traz para o gestor público desafios que impõem uma revisão de seus papeis, 

funções e, especialmente, de seus mecanismos de gestão. Dentre estes mecanismos, encontra-

se o controle interno. Com o novo modelo que se enseja, o gestor público precisa ter 

antevisão, agilidade e flexibilidade para se adaptar aos novos desafios e demandas 

(FERREIRA, 2011).  

No contexto hodierno, o gestor precisa saber aonde quer chegar e traçar os objetivos a 

serem alcançados. Esse deve ser o principal papel do gestor público municipal: o prefeito; 

pois este é quem deve definir qual o melhor caminho a ser seguido. No entanto, para que 

sejam traçados objetivos que realmente atendam às demandas municipais, é preciso que o 

gestor público municipal conheça profundamente seu município, sua realidade local e 

regional, os movimentos que acontecem em seu município e o cenário político municipal, 

pois somente desse modo, poderá atuar com competência e poderá planejar estratégias 

adequadas e eficientes para o município por ele dirigido. Somente desse modo terá condições 

de conquistar o tão desejado sucesso em sua gestão e conseguirá promover o esperado 

desenvolvimento econômico e social e contribuir para maximizar os indicadores municipais e 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes (BRASIL, 2012). 

Diante disso, poder-se-ia dizer que o estudo se justifica na análise de uma gestão 

voltada para as pessoas, aqui apresentada como um gestão pública humanizada, eficiente e de 

qualidade, com verificação de suas implicações e possíveis contribuições para um 

atendimento mais eficiente e humanizado ao cidadão que busca as instituições públicas 

municipais e seus serviços.  

Frente a isso, o presente estudo se problematiza em responder a seguinte questão de 

estudo: de que maneira o controle interno pode assegurar um bom gerenciamento da coisa 

pública municipal? Hipoteticamente, acredita-se que o controle interno possa contribuir com a 

gestão da coisa pública no sentido de impedir erros involuntários, desperdícios e atos que, 

porventura, possam comprometer a gestão.  

O estudo tem como objetivo: analisar os mecanismos e sistemas utilizados para o 

controle interno e sua importância no processo de gestão pública municipal como instrumento 

que proporciona à Administração Pública subsídios para assegurar um bom gerenciamento 

dos negócios públicos; sendo este seu objetivo geral. Tem, ainda, como objetivos específicos: 

compreender aspectos da administração pública municipal e dos serviços por ela prestados; 

conceituar e definir controle interno, demonstrando de que maneira este pode contribuir para 

otimizar a administração pública municipal.  

Com a pesquisa, espera-se como resultado comprovar que o controle interno pode e 

deve ser utilizado, pela administração pública municipal, como um instrumento eficaz para o 

alcance de resultados positivos.  

 

 

2 – Referencial Teórico 
 

2.1 – Gestão da Administração Pública Municipal 

Ao se reportar à história da gestão em órgãos da administração pública, D’Anjour et al 

(2016), relembra que esta já se encontra presente no Brasil desde o período colonial. Naquele 

momento da história a estrutura pública se mostrava frágil e desarticulada; estas são 

características que tem se refletido no país até os dias de hoje. No entanto, é inquestionável 
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que já se tem podido observar um aumento quantitativo nos serviços prestados, mas em 

termos qualitativos, poucas mudanças têm sido observadas (D’ANJOUR, et al, 2016). 

A falta de qualidade nos serviços públicos tem ocorrido, em grande parte, por falta de 

comprometimento e motivação dos gestores públicos com a estrutura pública e, em parte, 

também, pelo déficit de servidores nos órgãos públicos, culminada com um excessivo 

aumento de usuários em busca de respostas rápidas e efetivas (GRAHAM JÚNIOR; HAYS, 

2014).  

Outro fator que se mostra bastante relevante para a falta de termos qualitativos no 

atendimento dos serviços públicos, é que as organizações, de modo geral, tem centralizado o 

poder decisório. Com isso, os gestores de baixo escalão têm sua autonomia decisória 

suprimida, ou seja, estes limitam-se, apenas, a cumprir normas impostas, previamente, pelo 

regimento da instituição (D’ANJOUR et al, 2016). 

No entanto, o fenômeno da falta de qualidade nos serviços públicos pode ser 

amenizado (GRAHAM JÚNIOR; HAYS, 20144); para isso, é preciso um realinhamento das 

áreas relacionadas ao planejamento, organização, gestão de pessoas, direção, coordenação, 

prestação de contas e orçamento (BRASIL, 2012).  

Esse realinhamento das áreas é essencial e pode ser observado em várias instituições 

espalhadas pelo país. De acordo com D’Anjour et al (2016), esse realinhamento é possível 

não apenas devido às ferramentas de controle orçamentário e de gestão impostas pelo 

Tribunal de Contas da União, mas também por meio de Programas de Qualidade do Governo 

Federal que estipulam as diretrizes que as organizações devem seguir para que deem um salto 

quantitativo e qualitativo em seus modelos de gestão.  

Os autores acreditam que mesmo que a gestão pública brasileira ainda passe por várias 

dificuldades estruturais, esta já vem evoluindo, mesmo que de modo lento; acreditam, ainda, 

que com as reformas do Estado e as reestruturações das legislações não aplicáveis podem-se 

esperar avanços significativos num futuro próximo. 

 

 

2.2 – Administração Pública Municipal e serviços públicos  

No sistema governamental brasileiro, observam-se no art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, quatro espécies de Administração 

Pública: 

 Administração Pública Federal. 

 Administração Pública do Distrito Federal. 

 Administração Pública Estadual. 

 Administração Pública Municipal.  

A CRFB/88 atribuiu a cada ente da federação, competências específicas e 

compartilhadas e os municípios ganharam novos papeis na provisão de seus serviços 

(CUNHA, 2011; MENDES, 2015; MELLO, 2013). Segundo Mendes (2005, p. 16), à 

Administração Pública Municipal, cabe “[...] zelar pelos interesses da população local dentro 

dos limites territoriais do município”. 

Em vários momentos (art. 6; art. 196; art. 198; art. 203; art. 205; art. 215; art. 225), a 

CF/1988 (Constituição Federal, 1988) fez indicações das demandas públicas que deveriam ser 

atendidas pelos entes federativos.  
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No que compete aos municípios, a Constituição atribui algumas competências 

específicas (Art. 30) e comuns (Art. 23), dentre elas a prestação, direta ou indireta, de serviços 

públicos.  

Os serviços públicos, aos quais a Constituição Federal de 1988, faz referência, são um 

conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas e oferecidas. A finalidade dessas 

atividades é manter a qualidade de vida da população, com serviços de saúde, educação, 

cultura, lazer, saneamento, infraestrutura, entre outros, tanto urbanos quanto rurais.  

Muitos autores definem serviço público, dentre eles Avritzer (2008, p. 47): Os 

serviços públicos prestados e/ou coordenados pelos municípios impactam diretamente o 

cotidiano dos habitantes, especialmente os de baixa renda que não podem optar por serviços 

privados.  

Bem como outros autores também trazem suas contribuições: 

 
A atividade de prestação administrativa material, direta e imediatamente a cargo do 

Estado ou de seus delegados, posta concretamente a disposição de usuários 

determinados ou indeterminados, sob o regime de Direito Público, em caráter 

obrigatório, igualitário e contínuo, com vistas a satisfazer necessidades coletivas, 

sob a titularidade do Poder Público (MODESTO, 2015, p. 25).  

[...] serviço público como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para 

que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 

satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 

parcialmente público (DI PIETRO, 2007, p. 86). 

[...] toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade fruível 

preponderantemente pelos administrados, prestada pela Administração Pública ou 

por quem lhe faça às vezes. Sob um regime de Direito Público, instituído em favor 

de interesses definidos como próprios pelo ordenamento jurídico (GASPARINI, 

2007, p. 290-291). 

 

No entanto, o nível dos serviços oferecidos pelo poder público é uma decisão do 

gestor municipal, que deverá tomar suas decisões com base na demanda e no orçamento 

disponível para tal fim.  

Como posto, o Art. 30, da CF/1988, in verbis, traz as competências específicas dos 

municípios: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios:  

I – legislar sobre assuntos de interesse local;  

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 

prazos fixados em lei;  

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;  

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial;  

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população;  

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;  

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988, p. 45).  
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Vale lembrar que os incisos do art. 30 da CF/88 devem ser ratificados por Lei 

Orgânica como direitos específicos do município. Por meio dos supracitados incisos, os 

municípios passam a ter a obrigatoriedade de realizar serviços públicos, direta ou 

indiretamente, por meio de legislação cabível. Além disso, os serviços públicos devem 

também ser considerados como parte de direitos coletivos, como apregoado em diversos 

artigos da CF/88: art. 6; art. 196; art. 198; art. 203; art, 205; art. 215; art. 225. 

Ao prestar serviços públicos, quer seja direta ou indiretamente, o gestor público deve 

se preocupar em zelar pelos princípios da Administração Pública, elencados no art. 37, caput, 

da Constituição Federal de 1988: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e a Publicidade. 

Tendo o princípio da eficiência sido introduzido posteriormente pela Emenda Constitucional 

(EC) nº 19/98. Ao elencar estes princípios, a CF/88 inicia o texto do art. 37 da seguinte 

maneira: “[...] a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

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

[...]” (BRASIL, 1988, art. 37, caput, p. 12).  

Como observado, o constituinte, com o artigo 37 da CF/88, deixou claro que ao prestar 

serviços públicos, o gestor precisa estar atento:  

 Ao que permite a lei (Princípio da Legalidade). 

 Ao bem público, sem privilégios ou prejuízo a nenhuma pessoa (Princípio da 

Impessoalidade). 

 À moral jurídica, sempre se pautando ao dito moral (Princípio da Moralidade). 

 À transparência, de modo a que todos conheçam as atividades e condutas tomadas 

(Princípio da Publicidade). 

 À preocupação em desempenhar os serviços da melhor maneira possível (Princípio da 

Eficiência).  

Além disso, não há que se falar em prestação de serviços públicos, sem que se leve em 

conta a participação da sociedade civil. Com a participação da sociedade civil é possível criar 

uma sinergia entre esta e o poder público e, dessa forma, gerar desenvolvimento social e 

econômico e ainda possibilitar um desenvolvimento de uma cultura de civismo e 

empoderamento político.  

Quando o gestor possibilita a participação da comunidade no direcionamento das 

ações do Poder Executivo municipal, fica mais fácil encontrar soluções para situações 

agravantes. “[...] a população que utiliza dos serviços diariamente e sofre os impactos da 

ineficiência dos mesmos é capaz de avaliar de forma mais coerente do que membros da 

administração municipal que podem sofrer influências políticas no processo” (MENDES, 

2015, p. 23).  

Rios Júnior (2012, p. 34) ao fazer sua abordagem sobre o modelo ideal de gestão, 

comenta sabiamente que 

 
O conceito moderno de administração por gestão transcende às práticas usuais, e 

corresponde e conduz a um sistema de gestão municipal inteligente. A visão da 

gestão municipal inteligente fundamenta-se na construção das bases indispensáveis a 

uma administração eficiente, dotada de informações atualizadas, integradas e 

confiáveis, destinadas a subsidiar o poder e a tomada de decisão. 

 

De acordo com Leite e Rezende (2010) uma estratégica que tem se apresentado de 

maneira muito recorrente em algumas prefeituras é o projeto de Prefeitura Itinerante. Com 
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esse tipo de projeto, alguns gestores tem tentado chegar mais próximo da população e 

conhecer mais de perto as demanda da comunidade e de seus munícipes. Este é um tipo de 

projeto que acima de tudo prima pela participação da comunidade na gestão pública 

municipal.  

 

 

2.3 – Aspectos e Conceitos de Controle Interno 

 

De acordo com Calixto e Velázques (2015), o Controle Interno foi conferido ao Poder 

Executivo, enquanto o Controle Externo foi conferido ao Poder Legislativo.  

Já no ano de 1964, por meio da Lei nº 4.320, ao Poder Executivo cabia exercer três 

tipos de controle da execução orçamentária. O primeiro deles seria a legalidade dos atos que 

resultassem na arrecadação da receita ou na realização da despesa e no nascimento ou 

extinção de direitos e obrigações. O segundo controle deveria ser o de manter a fidelidade 

funcional dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos. O terceiro 

e último deveria ser o controle do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 

financeiros e no que compete a realização de obras e de prestação de serviços (BRASIL, 

1964). 

Nessa perspectiva, a referida lei definiu, segundo Calixto e Velázques (2015, p. 05): 

 
[...] primeiramente, a universalidade do controle, sua abrangência relacionada aos 

atos da administração, independentemente de se tratar da receita ou da despesa. Em 

seguida, o controle passou a contemplar cada agente da administração, de maneira 

individual, desde que apresentasse responsabilidade por bens e valores públicos. 

Contudo, a inovação central da lei surgiu no momento em que foi estabelecida a 

verificação do cumprimento do programa de trabalho, apresentado em termos físico 

financeiros, o que significa que pela primeira vez, concebia-se a possibilidade de 

controle de resultados na Administração Pública, além do controle de ordem legal.  

 

Todavia, ainda, nos dias de hoje, não há, entre autores, um consenso sobre o conceito 

de controle interno. Existe muita confusão entre as expressões controle interno, sistema de 

controle interno e auditoria interna, posto que os referidos termos sejam vistos, por muitos, 

como sinônimos.  

Todavia, a diferença entre os termos pode ser entendida quando se analisa a citação de 

Calixto e Velázques (2015) analisam a diferença entre os termos e comentam que esta se 

resume, basicamente, no seguinte: sistema é o funcionamento integrado dos controles 

internos; já controle interno é o conjunto de meios utilizados por uma entidade pública para 

verificar suas atividades e ver se estas estão acontecendo como deveriam; e auditoria interna é 

uma técnica utilizada para checar a eficiência do controle interno. 

A diferença conceitual entre Sistema de Controle Interno, Controle Interno e Auditoria 

Interna resume-se no seguinte: Sistema é o funcionamento integrado dos Controles Internos; 

Controle Interno é o conjunto de meios de que se utiliza uma entidade pública para verificar 

se suas atividades estão se desencadeando como foram planejadas; e Auditoria Interna é uma 

técnica utilizada para checar a eficiência do Controle Interno.  

Todavia, como bem colocado por Almeida (2014), de nada adianta que a 

administração pública implemente um bom Sistema de Controle Interno se não verificar, 

periodicamente, se os funcionários estão, realmente, cumprindo as determinações estipuladas 
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ou, até mesmo, verifiquem se o sistema precisa sofrer alterações para se adaptar a novas 

circunstâncias. 

O controle interno, como o próprio nome já diz, é uma espécie de controle feito 

internamente na administração pública. Segundo Cruz e Glock (2013) este tipo de controle 

surgiu com o intuito de assegurar ao gestor a transparência e a segurança que se fazem 

necessárias aos atos praticados em sua gestão. Sem deixar de compreender, é claro, que a 

organização do controle é de inteira responsabilidade do gestor e que este responde com seus 

bens e com sua reputação pelos atos que pratica durante seu período de administração. Sendo 

assim, deve ser de interesse do gestor manter em pleno funcionamento o controle interno, 

tendo em vista que este serve de base para muitos outros tipos de controle que são importantes 

para a administração.  

Todavia, não existe um modelo padrão de controle interno. Para sua implementação, é 

necessário observar a execução de rotinas, os princípios da administração pública e, ainda, as 

legislações em vigor. 

Dentre as muitas definições de controle interno, uma que merece destaque é a de 

Rocha (2011, p. 77) quando o define como:  

 
[...] todo controle realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade 

controlada, no âmbito da própria administração. Assim, qualquer controle efetivado 

pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno 

será também o controle do legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de 

administração, sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratiquem. 

 

Há que se ressaltar que o controle interno tem ligação direta com o planejamento, 

tendo em vista que a todo momento são tomadas decisões e o resultado das decisões que são 

tomadas precisam ser avaliados. Esse planejamento é importante, pois é preciso preservar os 

recursos e aplicá-los eficientemente na realização dos objetivos traçados pela administração; 

sendo o controle interno, segundo Rocha (2011), o processo pelo qual a instituição segue os 

planos e as políticas definidas em lei. 

Nesse mesmo viés, Cruz e Glock (2013, p. 20) caracterizam o controle interno como: 

 
[...] qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma 

permanente ou periódica, consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse 

uma ação, uma situação, um resultado etc., com o objetivo de verificar se existe 

conformidade com o padrão estabelecido, ou com o resultado esperado, ou, ainda, 

com o que determinam a legislação e as normas. Essas atividades, exercidas pelos 

diversos segmentos da estrutura organizacional, constituem os chamados controles 

internos. 

 

Verifica-se, com isso, o quão necessária se faz a implantação do controle interno, de 

modo a evitar problemas como: abuso de poder, erro, fraude, ineficiência, e outros. Ademais, 

o controle interno, se constitui peça fundamental para que os municípios observem seus 

ativos, garantam a fidelidade e integralidade dos registros, demonstrações e informações e 

relatórios contábeis (CALIXTO; VELÁZQUES, 2015). 

Rocha (2011) esclarece que alguns passos, prioritários, devem ser seguidos para a 

implementação do controle interno: definição da área a ser controlada em termos de 

orçamento para atividade ou projeto que o gestor propõe; definição do período em que se deve 

prestar as informações: um mês, uma semana; definição de quem deve informar a quem, ou 
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seja, definição de um nível hierárquico para que as informações sejam prestadas; e, definição 

do que deve ser informado, ou seja, o objetivo da informação. 

Todavia, para que o controle interno consiga cumprir sua função é necessário que o 

gestor público tenha conhecimento da legislação pertinente e que busque conhecer suas 

obrigações e direitos. Além disso, deve ter, uma definição clara do que pretende com seu 

controle interno, os procedimentos e etapas que o documento deve seguir até ser publicado. 

Enfim, é preciso que o gestor público tenha conhecimento de que o funcionamento do 

controle interno precisa estar voltado para a eficiência de resultados e melhor investimento 

dos recursos públicos (ALMEIDA, 2016). 

 

 

3 – Metodologia  
 

Levando em conta o problema e o objetivo do estudo, viu-se a possibilidade de 

realizar uma pesquisa exploratória, com vista a proporcionar uma maior familiaridade com o 

problema por meio de levantamento bibliográfico em que se buscou recuperar o 

conhecimento científico acumulado sobre o problema em estudo.  

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizados como fontes: artigos da Scielo, 

Revistas Científicas, Monografias e Artigos publicados na internet e Livros.  Para a pesquisa 

foram utilizados os seguintes descritores/palavras-chave: Controle Interno, Gestão; Gestão 

Pública; Instituição Municipal. A busca por dados para a pesquisa ocorreu durante os meses 

de janeiro a abril do ano de 2017 e foram analisadas publicações em Português dos últimos 10 

anos (2007-2017).  

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, pois este tipo de pesquisa é feito de modo 

descritivo, com informações obtidas, mas não quantificáveis. Após a coleta de dados 

bibliográficos, promoveu-se uma interpretação de seus fenômenos interpretados e foram 

atribuídos significados básicos ao processo de pesquisa qualitativa para posterior discussão 

entre os autores.  

O processo metodológico passou por algumas fases: a formulação do problema e dos 

objetivos, a coleta de dados, análise desses dados, algumas conclusões e generalizações 

primárias e, finalmente, a redação da pesquisa. 

Elaborou-se o referencial teórico da pesquisa de modo organizado e sistemático 

levando em conta o conhecimento disponível e pertinente a ser pesquisado. Com a pesquisa 

foi possível a compreensão do fenômeno a ser analisado sob suas múltiplas perspectivas. Na 

presente pesquisa, o pesquisador promoveu um diálogo entre diferentes autores, acrescido de 

suas reflexões crítico-sistemáticas sobre a literatura elencada.  

Com a pesquisa foram selecionados estudos que se destacam por sua natureza 

delimitadora.  As publicações selecionadas avaliam o controle interno como um mecanismo 

importante para uma gestão de qualidade voltada para um bom uso dos recursos públicos. 

Para delineamento da pesquisa, utilizou-se como critério de inclusão pesquisas sobre o 

tema realizadas entre os anos de 2007 e 2017 em língua portuguesa. Foram excluídas 

pesquisas anteriores a 2007 e em línguas estrangeiras. 

 

 

4 – Resultados e Discussão 
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Com a busca de dados, foram encontrados muitos estudos que enfatizam a importância 

do controle interno na gestão pública (CALIXTO; VELÁZQUES, 2015; CRUZ; GLOCK, 

2013; ROCHA, 2011; ALMEIDA, 2016) por entenderem que seus mecanismos contribuem 

para uma maior eficiência de resultados; um melhor investimento dos recursos, possibilitando 

uma otimização dos serviços prestados aos seus clientes (os munícipes). 

Foram encontrados, ainda, estudos que, além de analisarem os mecanismos do 

controle interno, analisam também suas normas, rotinas e procedimentos que devem ser 

utilizadas pelos gestores em sua implementação do controle interno. 

Os estudos analisados, em sua totalidade, deixam claro que o controle interno, não 

apenas por ser um mecanismo exigido por lei, deve ser utilizado pelas administrações 

públicas de modo a otimizar seus serviços e garantir fidelidade e integridade do registro de 

seus serviços e do uso dos recursos públicos. Todavia, ainda, que todos os estudos analisados 

tenham deixado claro a importância deste mecanismo na administração pública, alguns 

ressaltam que, por ser este um instrumento utilizado por pessoas, mostra-se um tanto quanto 

vulnerável e suscetível a erros. 

Ademais, todos os estudos analisados deixam claro que, para que o gestor possa se 

utilizar do controle interno como uma importante ferramenta de gestão, é preciso ter 

conhecimento das legislações que abordam o tema e, dentro destas legislações, compreendam 

quais seus direitos e quais suas obrigações como gestor público.  

Com o estudo, ficou clara a importância do controle interno para as administrações 

públicas municipais, tendo em vista que por meio de seus mecanismos, o controle interno dá 

ao administrador público municipal o devido respaldo e confiança para gerenciar o patrimônio 

público. Os resultados encontrados, são corroborados por Almeida (2016) quando afirma que 

o controle interno é uma importante ferramenta para a administração pública, pois é uma 

forma do gestor público ter controle preventivo, detectivo e corretivo de sua gestão. O autor 

relata, no entanto, que para isso é preciso rigor e independência no sentido de cumprir as 

finalidades a que se propõe. Segundo o autor: “[...] o chefe da repartição pública é o 

responsável pelo estabelecimento do Sistema de Controle Interno, pela verificação de seu 

cumprimento pelos funcionários e por sua modificação, visando adaptá-lo às novas 

circunstâncias” (CREPALDI, 2012, p. 2015).  

Outros autores que corroboram os resultados encontrados são Machado Jr e Reis 

(2008, p. 141) quando afirmam que o controle interno ganha importância na gestão pública 

municipal, tendo em vista que nessa esfera não se dispõe de mecanismos naturais de correção 

de erros e desvios como ocorre nas atividades privadas em que a competição e o lucro são 

vistos como potentes instrumentos para redução de desperdícios, melhoria do desempenho e 

alocação de recursos de modo mais eficiente. Na esfera pública estes instrumentos são dúbios, 

tendo em vista que não existe a vigilância do “olho do dono” (grifo do autor), como ocorre 

nas empresas privadas. E, exatamente, por isso, dá margem ao surgimento de pessoas ou 

grupos que façam pressão, interna ou externa, ao aparelho público municipal e que procurem 

explorar o interesse e o patrimônio público em proveito próprio.   

Cialdini e Nascimento (2013) em consonância ao posto por Machado Jr. E Reis (2008) 

afirmam que essa é uma regra geral que assume importância peculiar no país, tendo em vista 

que “[...] as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios interesses pessoais que os 

coletivos e a Justiça ainda é lenta e suave para quem atua à revelia da lei” (CIALDINI; 

NASCIMENTO, 2013, p. 196). 
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Todavia, alguns autores afirmam que o controle interno, apesar de se revelar como um 

inibidor de erros, ele não é infalível, pois se mostra vulnerável à má fé de algumas pessoas e 

às desídias humanas. Estudos como o de Neves Garcia (2008), por exemplo, afirmam que os 

controles internos podem, apenas, fornecer segurança razoável, por ser cercado de uma série 

de limitações, dentre elas: erros de julgamento, falhas, conluio, ausência de supervisão e 

impunidade.  

No entanto, ainda que possa se mostrar falho algumas vezes, o controle interno, como 

observado na maior parte das literaturas analisadas, é sem dúvida, necessário e importante 

para a gestão pública municipal. Afinal, como bem colocado por Souza (2008) a inexistência 

de controles internos consistentes podem levar a erros e fraudes operacionais aliados a desvios 

de conduta de gestores das instituições públicas. Neves Garcia (2008) ao abordar erros e 

fraudes operacionais, que podem ocorrer sem a implementação de um controle interno 

consistente, alerta que se estes não forem detectados em tempo hábil podem levar à realização 

de grandes golpes contra a coisa pública. 

Na análise de alguns autores que embasaram a presente pesquisa, foi possível 

observar, ainda, que os serviços públicos, são um conjunto de atividades que devem ser 

desenvolvidas e oferecidas pela administração pública municipal. A finalidade dessas 

atividades é manter a qualidade de vida da população, com serviços de saúde, educação, 

cultura, lazer, saneamento, infraestrutura, entre outros, tanto urbanos quanto rurais.  

 

 

5 – Conclusão  

 

Com o presente estudo, foi possível concluir que o controle interno na administração 

pública municipal é uma necessidade premente para que o gestor público municipal possa 

garantir a eficiência e a aplicação dos recursos públicos. O controle interno deverá ser 

realizado em conformidade com os padrões fixados pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

Tendo por base que o objetivo do presente estudo era analisar os mecanismos e 

sistemas utilizados para o controle interno e sua importância no processo de gestão pública 

municipal como instrumento que proporciona à Administração Pública subsídios para 

assegurar um bom gerenciamento dos negócios públicos, pode-se dizer que o que se concluiu 

com o estudo é que o controle interno da administração pública municipal não é apenas 

importante, mas também necessário e obrigatório por lei. Este visa a responsabilidade com os 

recursos públicos e toma por base legislação especifica. Acredita-se que o objetivo ora 

proposto foi alcançado. 

Não há como questionar que o controle interno é elemento indispensável à 

administração pública e de extrema importância para os administradores.  Afinal, sua 

principal função é resguardar a administração para que esta caminhe em acordo com 

princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. 

Sendo assim, o controle interno, como visto em vários momentos do estudo, assume um 

importante papel na administração pública, tendo em vista que, além de verificar a legalidade 

dos atos administrativos, ainda, realiza um controle de resultados, convertendo-se em um 

mecanismo de gerenciamento para a administração e de garantia para a população. 

O trabalho apresentou algumas limitações, sendo a principal delas a falta de 

oportunidade de realizar uma pesquisa em campo que é o que se desejava a princípio. No 
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entanto, não há como questionar que este alcançou os objetivos ora propostos e conseguir 

responder ao questionamento em estudo.  

Por ser este um tema que atinge diretamente o cidadão e seus direitos, pode-se dizer, que a 

exposição de ideias arroladas nesse contexto, não podem ser vistas como um fim em si 

mesmas. Este é um tema rico e que demanda estudos futuros mais aprofundados.  Acredita-se 

que este seja um tema que em momentos posteriores possa ser realizado por meio de pesquisa 

em campo em prefeituras que se utilizem do controle interno em sua administração.  
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