
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLADORIA 

 NA GESTÃO PÚBLICA 

Organizado por 

José Carvalho da Silva Neto 

 

insights 

 

É PROIBIDA A VENDA DESTE LIVRO. 



 

2 

 
 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

 

 

 

Organizado por José Carvalho da Silva Neto 

CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA: insights 

E-mail: projeto@e2publica.com.br 
 

Pesquisa: Maria Rejane Lopes de Carvalho 
Diagramação: Romano Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Aureste de Sousa Lima (Bibliotecário) CRB-3/1215 

 

C7646   Controladoria na gestão pública [recursos eletrônicos] / 

organizado por José Carvalho da Silva Neto. - Timon : 

              Ed. do autor, 2013. 

                     105 p. 

                     Dados eletrônicos. 

 

                     [E-book]. 

 

      1. Recursos públicos – gestão. 2. Auditoria – Gestão 

pública. 3. Contas públicas – avaliação. I. Silva Neto, 

José Carvalho da. II. Título. 

 

                                                 CDD 657.61 



 

3 

 
 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

 

Nota sobre o autor (organizador) 
 

JOSÉ CARVALHO DA SILVA NETO  

Experiência Profissional: Atua há 30 anos nas áreas de orçamento, finanças, 

contabilidade, auditoria e controladoria no setor público. Diretor-geral do TCE-PI 

(1990-1994). Consultor do Ministério Público do Estado do Piauí, quando da 

implantação das controladorias municipais (2003). Palestras, cursos e seminários 

realizados através das seguintes entidades: Conselho Regional de Contabilidade do 

Piauí – CRC/PI; Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRC/RO; Conselho 

Regional de Contabilidade do Ceará: Conselho Federal de Contabilidade – CFC; 

Assembléia Legislativa do Estado do Piauí; Escola de Administração e Negócios – 

ESAD/RJ; Escola de Administração Fazendária – ESAF/Ministério da Fazenda; 

Associação Rio-Grandense de Técnicos de Administração Fazendária Municipal – 

ARTAFAN/RS; Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de 

São Paulo – ACOPESP; Associação dos Vereadores do Estado do Piauí – AVEP; 

Associação Piauiense de Prefeitos Municipais – APPM; Federação Maranhense de 

Municípios – FAMEM; Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI; Fundação 

Escola Superior do Ministério Público do Estado do Piauí – FESMP. Membro do 

Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA, filiado ao The Institute of Internal 

Auditotrs – IIA Global. Membro da Associação Brasileira de Orçamento Público, 

filiada à Associación Internacional de Pressupuesto Público- ASIP. 

Experiência Acadêmica: Graduação em Ciências Contábeis, FUFPI; Curso de 

Especialização em Contabilidade, PUC-MG; MBA Executivo em Gestão Pública - FGV-

SP; MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público (fase Final), UCB-DF; Curso de 

Acesso ao Doutorado em Economia Pública e Regulação (cursando), Universidade 

Autónoma de Lisboa – Portugal; com cursos de atualização em: Balanced Scorecard- 

FGV-RJ; Responsabilidade Fiscal na Gestão Pública - FGV-RJ; Prevenção à Corrupção - 

FGV-RJ; Formação de Multiplicadores em Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

Nacional – ESAF/MF-DF; IPSAS - Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (International Public Sector Accounting Standard) - FIPECAFI-SP; Atua 

no magistério superior de graduação e pós-graduação há 25 anos. Autor dos livros: 

categoria impressa: 1.Administração Pública: o dever da transparência, 

2.Contabilidade Pública; procedimentos. Membro Associação Brasileira de Ensino à 

Distância – ABED. 



 

4 

 
 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

Formação em Desenvolvimento de Pessoas: Cursos de atualização em Estilo de 

Gestão e Liderança- FGV-RJ; Leader Coach, pela Sociedade Latino-Americana de 

Coaching, Certificação Internacional The Coaching Clinic, Trainer licensed by 

Corporate Coach (USA); Leader Coach Training – LCT, pelo Instituto Brasileiro de 

Coaching, licenciado pela Behavioral Coaching Institute; Líder Coach – Liderança de 

Alta Performance pelo Integrated Coaching Institute, credenciado pelo ICF – 

Internacional Coach Federation; O Poder da Influência na Liderança pela HSM 

Educação- São Paulo. 

Executivo Social: Projeto Controladoria Social que visa à interação entre o cidadão e 

Administração Pública (www.controladoriasocial.com.br); Projeto DOAR 

(www.cfc.org.br); Projeto Transformando Comunidades que visa, através de 

workshops, apresentar para comunidades carentes temas relevantes de inclusão 

social, ou seja, o cidadão entendendo mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controladoriasocial.com.br/
http://www.cfc.org.br/


 

5 

 
 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

Sumário 
 

APRESENTAÇÃO  6 

PARTE 1 - GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados 

 Taylor Superstar 8 
 Reflexão sobre o Processo Orçamentário  14 
 Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000  27 
 Ética nas Empresas  36 
 Estratégia, do Planejamento à Reflexão e à Prática 38 
 Controle: a Arma do Negócio  41 
 Aspectos de Realce da Cultura Organizacional na SAEI  43 
 A Justiça não é Cega para Todos  47 
 A Arca de Noé 51 

 
PARTE 2 - O SISTEMA DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS 

 Introdução  56 
 O Cidadão 56 
 O Controle Interno 59 
 O Poder Legislativo  60 
 O Tribunal de Contas 62 
 O Ministério Público 65 
 O Poder Judiciário 66 

 
PARTE 3 - CONTROLADORIA NA COORDENAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO 

 É Preciso Aprender a Mudar 69 
 Controladoria Governamental 70 
 Arcabouço Legal 74 
 Modelo de Gestão 75 
 Programas 76 
 Estrutura Organizacional Mínima do Poder Executivo 84 
 Estrutura da Controladoria (ORGANOGRAMA) 87 
 Áreas de Atuação da Controladoria 88 
 Portal da Transparência 89 
 Mapa Estratégico 90 
 Inovação: A Controladoria na Coordenação dos Sistemas de Gestão 92 

 Legislação – CGM 93 



 

6 

 
 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

 

 

 

 

s transformações verificadas nos últimos anos no cenário econômico 
mundial, representadas, notadamente, pelo acelerado processo de 
globalização da economia, tornam-se imperativas no setor público brasileiro 
às adequações aos padrões internacionais de gestão pública. É importante 

salientar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, verifica-se a 
necessidade de mudanças na gestão pública brasileira, passando do estágio de 
gestão burocrática para o estágio de gestão orientada para resultados, pois a 
determinação constitucional visa dotar a administração pública, especialmente na 
sua finalidade de prestar serviços à sociedade, dos instrumentos necessários à 
obtenção da economicidade, da eficiência e da eficácia no trato ou na gerência dos 
recursos públicos. Neste cenário, a Controladoria Geral de Timon vem buscando o 
aperfeiçoamento para que o membro da sociedade seja tratado como cidadão-
acionista-cliente. 

O setor público brasileiro, como qualquer outra entidade, reflete uma maneira de 
executar as suas atividades sob a influência direta das crenças e valores implícitos 
nas regras, atitudes, comportamentos, hábitos e costumes. As crenças e valores 
constituem a cultura organizacional que impacta os níveis de eficiência e eficácia na 
gestão dos recursos públicos. São exigidos crescentes níveis de eficiência e eficácia 
do setor público, consequentemente implica na mudança da gestão. 

A mudança é permanente, é então valor cultural do ambiente externo. Algumas 
esferas de governo adotam, ainda, práticas de administração pública patrimonialista 
e de administração pública burocrática, contrariando o modelo de administração 
gerencial que se concentra no cliente-cidadão. Diante desse cenário, é revelador a 
necessidade de uma cultura de inovação para o setor público brasileiro. A palavra-
chave é controle. É imperioso que o controle seja tratado como uma função de 
Estado, assim como a saúde, a educação, etc. A seguir, são abordados tópicos 
relativos ao projeto de implantação da controladoria geral de Timon, no qual, o 
órgão central do sistema de controle interno, de forma inovadora, passa do plano 
meramente fiscalizatório para o de coordenação de esforços com o firme propósito 
garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores 
na obtenção da legalidade, da eficiência, da eficácia, da economicidade no que 
tange à gestão dos recursos públicos. 
 

A 
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Taylor Superstar 

 

 Viking Press lançou em maio passado, nos Estados Unidos, um livro que está 

sendo cotado para o Prêmio Pulitzer, a maior distinção literária americana: 

The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, de 

Robert Kanigel, 656 páginas. Trata-se de uma biografia de Frederick Taylor, o 

primeiro expert americano em racionalização e eficiência no trabalho. O que haveria 

de tão especial com um ideário de administração do início do século? 

É que tendo sido o primeiro "manifesto revolucionário" sobre o redesenho de 

processos de trabalho visando aumentos radicais de produtividade é, de longe, o 

mais bem-sucedido de todos até hoje. 

As pressões geradas pelo aumento da competição no mundo globalizado do final do 

século XX fizeram com que a busca frenética de aumentos em eficiência passasse a 

ser a prioridade número um de todo executivo. No entanto, ao contrário do que dão 

a entender propostas modernas, supostamente revolucionárias, o tema não é novo: 

surgiu em 1911 com a promessa de, já naquela época, alterar para valer as 

concepções predominantes no mundo do trabalho. 

Taylor prometeu e cumpriu. E cumpriu de uma forma e com uma abrangência tais, 

que ninguém poderia ter previsto. Taylor publicou suas idéias em 1911 num livro 

intitulado The Principles of Scientific Management. Ele era um homem comum. De 

família rica, mas não um intelectual especialmente brilhante. Sua influência na vida 

do século XX é, porém, comparável à de Henry Ford ou Thomas Edson. Peter 

Drucker, o guru supremo do mundo da Administração, coloca-o ao lado de Freud e 

Darwin em importância, atribuindo às suas idéias um peso decisivo para a derrocada 

da proposta marxista. O taylorismo, ganhando vida própria, se revelou de certa 

forma uma ideia mais inteligente que o homem que a formulou. 

Jeremy Rifkin, autor de O Fim dos Empregos, diz em Time Wars: "Taylor fez da 

eficiência o modus operandi da indústria americana e a virtude central da cultura 

desse país... Ele teve provavelmente mais influência que qualquer outro indivíduo 

sobre a vida pública e privada de homens e mulheres no século XX". 

A ideia taylorista acabou extrapolando o mundo da empresa e penetrando em todos 

os aspectos da vida do século XX. Como um ácido que dissolve tudo, nada foi capaz 

de detê-la. A originalidade do livro de Kanigel está na ênfase que dá a essa dimensão 

pouco notada das idéias de Taylor: elas partiram do "chão de fábrica", mas alçaram 

vôo e acabaram condicionando obsessivamente a cultura do século. 

A 
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Os japoneses devoraram os escritos de Taylor na fase de reconstrução, no pós-

guerra. Russos e alemães adotaram suas idéias. Tudo o que tenha a ver com 

maximização de recursos no tempo, em qualquer domínio, tem algo a aprender com 

Taylor - da Federal Express (entregas overnight) aos robôs das linhas de montagem 

informatizadas de hoje. No momento econômico neoliberal-globalizado que 

estamos vivendo, Frederick Taylor continua atual. 

Gerência científica? 

Sim, Taylor propôs a criação de uma "ciência da administração". 

Observando o que ocorria no "chão de fábrica" do início do século - aquele ambiente 

chapliniano de Tempos Modernos - ele teve o insight decisivo: é possível aplicar 

conhecimento ao trabalho. É possível otimizar a produção descobrindo e 

prescrevendo a maneira certa de se fazer as coisas - "the one best way" - para atingir 

o máximo em eficiência. Pode parecer banal, mas revelou-se explosivamente 

inovador. 

Naquela época não havia nenhum pensamento por trás do ato de trabalhar. 

Trabalho era ação pura; trabalhava-se apenas. Não havia metodologia, só força 

bruta. Os gerentes limitavam-se a estabelecer cotas de produção, não se 

preocupavam com processos. Era só "o que", não "como". 

O taylorismo é o germe de todas as propostas que vieram depois para formatar 

racionalmente o ato de se produzir qualquer coisa. Gerar resultados por intermédio 

de pessoas. Administrar. 

Pessoas? Taylor era ambivalente com relação ao papel das pessoas, e parte do 

fascínio e da natureza polêmica de suas idéias vem daí. Ele via a função do gerente 

como claramente separada da função do trabalhador. Trabalhador faz, gerente 

pensa e planeja. O manager descobre e especifica "the one best way"; o trabalhador 

executa, e só. 

O executor do trabalho, sendo totalmente passivo no processo, tinha de se 

submeter ao sistema. Nas palavras do próprio Taylor, o importante era o sistema, 

não o homem. Ele bem que poderia ter escrito um livro com o título: As Pessoas em 

Segundo Lugar, Talvez em Terceiro ou Produtividade Através do Sistema, Não das 

Pessoas. 

Taylor é o pai de todos os processos de automação. Reconheço que isso é meio 

chocante para nós, acostumados ao discurso "participativo/não hierárquico/sem 

camadas" dominante em Administração hoje, mas não cheguemos a conclusões 
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apressadas. A idéia taylorista revelou outras nuances que acabaram se 

complementando em um corpo muito sólido. Sua importância decorre de um fato 

simples: ela dá certo. 

Da concepção de operação do Mc Donald's para entregar a seus clientes centenas de 

milhões de Big Macs a cada ano ao advogado que contabiliza aos centavos o tempo 

que dedica a cada cliente; da universidade ao estádio de futebol; do hospital ao 

partido político; das igrejas às organizações não governamentais, o taylorismo é algo 

profundamente entranhado em nossa maneira não só de administrar, mas de viver. 

Ao mesmo tempo em que rejeitava qualquer possibilidade de contribuição 

inteligente por parte do trabalhador, Taylor enfatizava que ele - trabalhador - seria o 

grande beneficiário do seu sistema "científico". Sendo mais produtivo graças a esse 

mesmo sistema, ganharia mais e se engajaria no processo de produzir não só com as 

mãos, mas também com o coração. 

Para Taylor, seria possível construir o melhor dos mundos: capital e trabalho de 

mãos dadas. Era o oposto do antagonismo marxista; a utopia taylorista é essa. Sua 

idéia era um experimento com a natureza humana. Tratava-se, na verdade, de uma 

visão, um estado de espírito aplicável a todos os aspectos da vida. 

Sua convicção era a de que todos podiam ganhar e que a colaboração (antítese do 

antagonismo da luta de classes) surgiria naturalmente, uma vez que estivessem em 

vigor os métodos de sua administração "científica". Para Taylor, o trabalhador não 

precisava pensar, mas teria de participar, senão nada funcionaria. 

Assim, no centro da idéia taylorista há uma enfática proposta de participação do 

trabalhador. Mas participação no resultado, não na formulação dos processos ou das 

decisões que levariam a esses melhores resultados. O trabalhador para Taylor não 

precisaria (nem deveria) ser inteligente; só precisaria obedecer. Pensar era para o 

"gerente científico". 

O paradoxo é o mesmo que hoje atormenta os executivos: funcionários que só 

obedeçam passivamente não são mais o bastante para a empresa moderna que, de 

fato, precisa de outro tipo de gente. Apesar disso, não há nenhuma alternativa que 

torne viável, para além do blablablá habitual, a famosa participação de todos nas 

decisões, sem distinção hierárquica. Os mais capazes continuam a ser aqueles mais 

bem pagos, justamente por assumir a responsabilidade de identificar o "one best 

way". Um bom "gerente científico" hoje, como sempre, vale ouro. 

A "empresa inteligente", com todo o charme que esse rótulo possa ter, continua 

sendo em grande medida um ícone retórico, bom para inspirar livros e seminários, 
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mas sem correspondência no mundo real, não por rejeição à idéia em si, mas por 

absoluta falta de mecanismos práticos para articulá-la e implementá-la. 

Assim, com toda carga de rejeição que o paradigma taylorista inspira, o fato é que 

não conseguimos substituí-lo de verdade por algo melhor. Pelo menos, não por 

enquanto. Encaremos: o taylorismo, em sua essência, ainda dá resultado. Intuímos 

que é preciso superá-lo, mas nos faltam ferramentas. 

Peter Drucker, numa entrevista à revista Wired (agosto de 1996), falou sobre a idéia, 

hoje popular, de se encarar a organização como uma banda de jazz, na qual todos 

escrevem a partitura enquanto tocam. "Soa bonito, mas ninguém realmente 

descobriu uma maneira de fazer isso", diz Drucker. Esse é o problema. 

Reparem nessa enxurrada de modismos em administração. Da década de 80 para cá 

são incontáveis as propostas "revolucionárias" que apareceram com a promessa de 

promover viradas radicais nas performances das empresas. Da qualidade total à 

reengenharia de processos. Da empresa voltada para o cliente aos times 

multifuncionais. Tudo isso se originou como reação à devastação perpetrada pelos 

produtos japoneses nos mercados ocidentais, a partir da segunda metade da década 

de 70. Mas o sucesso japonês tinha muito mais a ver com Taylor do que com "cliente 

em primeiro lugar", se é que o leitor me entende. No seu primeiro momento foi algo 

muitíssimo mais vinculado a sistemas otimizados de produção (alta qualidade com 

baixo custo) do que com qualquer outra coisa. Taylor puro. 

Pessoas em primeiro lugar? Não, pessoas comprando o meu produto em primeiro 

lugar. E meu produto é campeão porque é bom e barato, graças ao meu sistema de 

produção. 

As empresas continuam perseguindo um modelo idealizado de gestão participativa 

que unanimemente todos reconhecemos como essencial: apenas não sabemos 

como implantá-lo. Supostos exemplos revolucionários acabam se revelando belas 

ferramentas de autopromoção e marketing pessoal para seus autores, quando 

examinados sob a lupa fria da lógica do resultado consistente ao longo do tempo. 

Gestão participativa funciona por espasmos: às vezes dá certo por períodos. Na 

maior parte do tempo, não dá. Vá à sua estante e pegue o livro Vencendo a Crise (In 

Search Of Excellence) de Tom Peters e Robert Watermann. Examine a famosa lista 

das empresas consideradas excelentes em 1980. Parece que nem todas continuaram 

tão excelentes assim. Muitas passaram por torturantes infernos astrais 

mercadológicos, e as que conseguiram sair o fizeram graças a um receituário 

clássico: a busca da eficiência no sentido mais puramente taylorista. Ou será que 
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alguém imagina que as centenas de milhares de demissões nas "ex-excelentes" 

aconteceram por decisão de algum mecanismo de gestão participativa? 

Enquanto isso, enquanto não resolvemos nossas culpas, e com as decisões do dia-a-

dia a nos pressionar desumanamente, acabamos por esquecer as Qualidades Totais 

e Reengenharias e voltamos a dar ênfase a um processo muito mais antigo, e 

também essencialmente taylorista: o planejamento estratégico voltou à moda. Sim, 

aquele antigo processo em que se usa a inteligência para coletar, processar e 

interpretar a informação e, em seguida, definir os caminhos da empresa. 

Essa inteligência não está no "chão de fábrica", apesar de poder passar por lá. Seu 

exercício continua sendo basicamente um processo elitista de responsabilidade de 

poucos, e esses poucos geralmente transitam por ambientes bem mais acarpetados 

que o chão da fábrica. Não porque queiramos, mas porque nada se revelou melhor. 

Executivo é pragmático. Tem de gerar resultado. 

Vale a pena enfatizar o paradoxo: reconhecemos a necessidade de um salto para 

outra dimensão. Gostamos de idéias participativas, elas são modernas e 

democráticas, mas na prática continuamos com Taylor. A inteligência continua 

separada da execução. Essa é a nossa esquizofrenia, batizada por Kanigel de enigma 

da eficiência. 

E já que não conseguimos superar nossas culpas com as demissões em massa que a 

reengenharia prescreve, estamos lendo hoje livros sobre... humm... liderança, o 

"novo" mantra competitivo das empresas realmente "feitas para durar". 

Liderança, leitor, é aquela capacidade que alguns managers têm de fazer com que 

seus subordinados se sintam felizes implementando as decisões que eles, managers, 

tomam sozinhos. 

Taylor deve estar dando boas risadas no túmulo. O manager seria o "cientista" que 

disseca processos de trabalho para otimizá-los. Com todo o simplismo que isso 

implica (a ingênua visão científica do início do século não se sustentaria por muito 

tempo), a obsessão de Taylor levou-o a colocar o sistema em prática. Cronômetro e 

prancheta. Registro e análise de tempos e movimentos. Otimização de processos 

(quase escrevo "reengenharia de processos", mas parece que essa denominação é 

protegida por copyright). 

Taylor montou seu sistema mediante o aprendizado na prática. Foi trabalhar como 

operário para aprender e entender. Elaborou-o por décadas, antes de publicá-lo. 
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Ficou nacionalmente famoso em 1910 quando um grupo poderoso de estradas de 

ferro solicitou licença ao governo federal americano para aumentar os preços das 

passagens, mas teve o pedido negado. A resposta que ouviram foi: "Vocês podem 

economizar mais que o que vão ganhar com o aumento solicitado, se usarem os 

métodos de um gênio da Filadélfia chamado Frederick Taylor".  O New York Times 

abriu manchete em 10 de novembro de 1910: "Estradas de Ferro podem economizar 

$ 1,000,000 por dia. Scientific management faz isso. Aumento de preços é 

desnecessário". 

A América entrava em euforia com a descoberta da eficiência. De repente, Taylor e 

seus métodos estavam em toda parte mas, apesar dos resultados, a polêmica 

andava sempre junto. O taylorismo sempre foi associado a algo desumano, que não 

levava em conta as necessidades individuais do trabalhador, vendo-o apenas como 

peça de um sistema em que ele não podia interferir. Empresários o adotavam, mas 

intelectuais e ideólogos à direita e à esquerda o repudiavam por razões diferentes, 

identificando demônios opostos na mesma visão. Tampouco no movimento sindical 

Taylor encontrou apoio. Seja como for, o fato permanece: o taylorismo é uma idéia 

central de nossa época, um dos pilares do poderio americano no século XX. 

O pragmatismo das relações econômicas legitimou-o na prática e deixou as 

discussões mais intelectualizadas em segundo plano. A produtividade aumentou, a 

qualidade de vida do trabalhador médio - que passou realmente a participar do 

resultado do que produzia - hoje não tem comparação com os padrões que 

vigoravam no início do século. 

A "alienação" do trabalhador diminuiu, contradizendo o dictum marxista, que 

acabou caindo no vazio. Drucker atribui tudo isso explicitamente à influência de 

Taylor, a quem considera o mais importante e mais injustiçado intelectual americano 

deste século.  

O taylorismo sempre teve um componente paradoxal. Ninguém proporia, hoje, a 

aplicação literal de seus princípios como solução para os impasses do mundo 

complexo e plural do fim do século XX. Todos sabemos que temos de superá-lo, só 

não sabemos o que colocar em seu lugar. 

 

 

Fonte 

NÓBREGA, Clemente. Taylor Superstar. Exame. São Paulo, v.30, n.20, set. 1997. 
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Reflexão sobre o processo orçamentário 

 

Introdução 

om este trabalho, o autor se propõe a apresentar uma visão geral, sintética e 
acadêmica do Processo Orçamentário do Governo Federal, focalizando suas 
fases de elaboração, aprovação, execução e controle; as influências do poder 

discricionário dos burocratas na execução do Orçamento; bem como os problemas 
existentes na atual estrutura orçamentária, principalmente, no que tange ao 
relacionamento desta com o planejamento.  

A grandeza, relevância e complexidade do tema, ao lado de minha limitação 
individual, constituíram os fatores que restringiram a abrangência desta abordagem.  

Ciclo orçamentário 

Conceito  

O ciclo orçamentário, ou processo orçamentário, pode ser definido como um 
processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, aprova, 
executa, controla e avalia a programação de dispêndios do setor público nos 
aspectos físico e financeiro. Logo, ciclo orçamentário corresponde ao período de 
tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua 
concepção até a apreciação final.  

Convém ressaltar que o ciclo orçamentário não se confunde com o exercício 
financeiro. Este, na realidade, é o período durante o qual se executa o orçamento, 
correspondendo, portanto, a uma das fases do ciclo orçamentário. No Brasil, o 
exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia em 01 de janeiro e 
encerra em 31 de dezembro de cada ano, conforme dispõe o art. 34 da Lei n° 
4.320/64. Por outro lado, o ciclo orçamentário envolve um período muito maior, 
iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e 
encerramento com controle.  

Identifica-se, basicamente, quatro etapas no ciclo ou processo orçamentário:  

1. Elaboração da proposta orçamentária;  
2. Discussão e aprovação da Lei de Orçamento;  
3. Execução Orçamentária e Financeira; e 
4. Controle.  

C 
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Elaboração da proposta orçamentária 

Esta fase é essencialmente da responsabilidade do Poder Executivo, e deve ser 

compatível com os planos e diretrizes já submetidos ao Legislativo.  

Naturalmente, os Poderes Legislativo e Judiciário, e o Ministério Público têm 

autonomia para a elaboração de suas propostas, dentro das condições e limites já 

estabelecidos nos planos e diretrizes.  

O Órgão Central do Sistema de Orçamento (MPO) fixa parâmetros, a serem adotados 
no âmbito de cada Órgão/Unidade Orçamentária. Há dois níveis de compatibilização 
e consolidação: o primeiro, que decorre das discussões entre as unidades de cada 
Órgão; o segundo, já no âmbito do Órgão Central do Sistema de Orçamento, entre os 
vários órgãos da Administração Pública.  
 
Disto resulta a proposta consolidada que o Presidente da República encaminha, 
anualmente, ao Congresso Nacional.  
 
Vale notar que antes da etapa de elaboração da proposta orçamentária, o Órgão 
Central de Orçamento indica o volume de dispêndios coerente com a participação 
do Setor Público no PIB e a previsão de arrecadação, conforme o estabelecido no 
Plano Plurianual.  
 
Os recursos financeiros serão determinados em função das recomendações contidas 
no Plano Plurianual que tratam do comportamento da arrecadação tributária; da 
política de endividamento e da participação das fontes internas e externas no 
financiamento das despesas.  

No processo de programação, busca-se uma igualdade entre a demanda e a oferta 
financeira, quando da consolidação das propostas setoriais (princípio do equilíbrio 
entre receitas e despesas públicas).  

Considerando ser a peça orçamentária o documento que define todo o processo de 

gestão dos recursos públicos, devem ser contemplados, na fase de elaboração 

orçamentária, todos os elementos que facilitem a análise sob os aspectos da 

eficiência e da eficácia dos projetos.  

Nessa linha, a programação da despesa orçamentária no interior do Poder Executivo 
está pautada nas seguintes etapas:  

1. Estabelecimento das diretrizes gerais do Governo;  
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2. Quantificação dos recursos financeiros;  

3. Transmissão das diretrizes gerais e do plano de trabalho de cada 
Ministério/órgão aos níveis menores de sua competência;  

4. Os níveis inferiores (unidades orçamentárias) elaboram seu programa de 
trabalho (projetos e atividades) evidenciando para cada projeto e atividade: 

 objetivos a alcançar;  

 conotação ou interdependência com outros elementos programáticos  

 metas e fases a serem atingidas;  

 recursos humanos materiais, financeiros e institucionais necessários;  

 custos unitários;  

 unidades de mensuração utilizadas.  

5. Compatibilização do programa de trabalho em nível superior do órgão (órgãos 
setoriais).  

6.  Revisão e recomendação para ampliar ou reduzir as metas propostas face às 
prioridades ou limitações financeiras. 

7. Consolidação da proposta orçamentária (órgão central). 

 
Como se vê, o Orçamento da União segue orientação contida na Lei de Diretrizes 

Orçamentária - LDO e sua aprovação está condicionada ao atendimento das 

disposições do Plano Plurianual, instrumentos que merecem breve comentário em 

face da importância que ostentam no cenário orçamentário federal.  

Plano Plurianual  
 
O Plano Plurianual – PPA foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (art. 165, I 
e parág. 1°), vindo a substituir os anteriores Orçamentos Plurianuais de 
Investimentos. A competência para remetê-lo ao Congresso Nacional, uma vez que 
possui natureza jurídica de lei ordinária, é privativa do Presidente da República. No 
seio do Parlamento, poderá receber emendas, apresentadas na Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos e Fiscalização, onde receberão parecer que, após votado na 
Comissão, será apreciado pelo Congresso Nacional na forma do Regimento Comum.  
A lei que instituir o PPA estabelecerá, por regiões, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem 
assim aquelas relativas aos programas de duração continuada (mais de um exercício 
financeiro).  
 
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou em lei que autorize a inclusão, sob pena de 
crime de responsabilidade.  
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O projeto de PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do 
mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do 
término do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa.  
 
Cabe à lei complementar dispor sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do PPA. Essa lei complementar ainda não foi promulgada, portanto 
ainda estão em vigor as regras estatuídas no art. 35, parág. 2° , I do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, transcritos no parágrafo anterior. 
  
O PPA não é imutável no seu período de vigência. Lei específica, com a mesma 
tramitação descrita supra, poderá alterá-lo, conforme já ocorrido.  
 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO  
 
É, também, criação da Constituição de 1988. A LDO é o instrumento propugnado 
pela Constituição, para fazer a transição entre o PPA e as leis orçamentárias anuais.  
O Presidente da República deve enviar o projeto anual de LDO até oito meses e meio 
antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril). O Congresso Nacional 
deverá devolvê-lo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão 
legislativa, que não será interrompida sem a aprovação do projeto (art. 57, parág. 2° 
da CF). 
  
No Congresso, o projeto de LDO poderá receber emendas, desde que compatíveis 
com o Plano Plurianual, que serão apresentadas na Comissão Mista de Planos, 
Orçamento e Fiscalização Financeira – CMPOF, onde receberão parecer, sendo 
apreciadas pelas duas casas na forma do regimento comum.  
 
O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 
propor modificações no projeto de LDO, enquanto não iniciada a votação na CMPOF, 
da parte cuja alteração é proposta.  
 
Constarão da Lei de Diretrizes Orçamentárias:  

1. as metas e prioridade da Administração Pública Federal para o exercício; 
2. as orientações a serem seguidas na elaboração do orçamento do exercício; 
3. os limites para elaboração das propostas orçamentárias de cada Poder;  
4. disposições relativas às despesas com pessoal (art. 169 da CF);  
5. política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.  
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Discussão e aprovação da proposta orçamentária  
 
No Legislativo, o projeto é encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, a que se refere o parágrafo 1º do art. 166 da Constituição, 
hoje composta por oitenta e quatro membros titulares, sendo sessenta e três 
Deputados e vinte e um Senadores.  
 
O Presidente da Comissão designa o Relator-Geral. A este, caberá submeter à 
Comissão um parecer preliminar, em que são fixados parâmetros que orientarão a 
elaboração dos relatórios parciais e setoriais, inclusive quanto à formulação de 
emendas. Os relatórios setoriais, no âmbito das Subcomissões, consolidarão os 
relatórios parciais, que tratarão de partes da proposta, correspondentes a um ou 
mais órgãos e unidades orçamentárias.  
 
Os relatórios setoriais são discutidos e votados no âmbito das Subcomissões. Ao 
Relator-Geral compete adequar os pareceres setoriais aprovados em cada 
Subcomissão, vedada qualquer modificação, ressalvadas as alterações por ele 
propostas e aprovadas pelo Plenário da Comissão, bem como as decorrentes de 
destaques aprovados pela Comissão.  
 
O Relatório-Geral é discutido e votado pelo Plenário da Comissão e, posteriormente, 
submetido ao Plenário do Congresso Nacional.  
 
Aprovada a redação final, o projeto é então encaminhado à sanção do Presidente da 
República. A devolução para sanção deve ocorrer até o encerramento da sessão 
legislativa. Por conseguinte, a sessão não poderia ser encerrada sem a aprovação e o 
encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Executivo.  
 
Execução do orçamento  
 
Publicada a Lei Orçamentária, desencadeia-se, então, o processo de execução do 
Orçamento do Governo Federal.  
 
Nesta fase, os Ministérios ou órgãos executam os programas governamentais 
contemplados na Lei Orçamentária, mediante uma série de decisões e atividades 
financeiras que possibilitam atingir as metas e objetivos explicitados no orçamento-
programa anual que deverá estar em harmonia com o Plano Plurianual do Governo.  
A elaboração e administração orçamentária e financeira se desenvolvem dentro do 
exercício definido como o ano civil, isto é, de 01 de janeiro a 31 de dezembro, 
conforme dispõe o art. 34 da Lei nº 4.320/64.  
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A execução orçamentária constitui uma atribuição do Executivo. O seu 
procedimento molda e influencia a tomada de decisões e desenvolve-se de acordo 
com a distribuição e poder dentro do Governo.  
 
Controle orçamentário  
 
No decorrer do processo de execução orçamentária e financeira, a Administração 
procura obter informações físico-financeiras que possibilitem controlar e avaliar os 
planos e programas a executar, em execução ou executados, constantes do 
orçamento-programa anual.  
 
O controle e a avaliação constituem a última fase do ciclo orçamentário, mas de 
forma alguma a menos importante. Aliás, consoante o art. 6º do Decreto-Lei nº 
200/67, o controle representa um dos cinco princípios fundamentais que norteiam a 
Administração Pública Federal.  
 
No âmbito do Governo Federal, pode-se distinguir dois tipos de controle interno e 
externo. Denomina-se interno quando exercido dentro da própria Administração, ou 
seja, por agentes do mesmo Poder, e externo quando exercido por órgãos 
independentes desse Poder.  
 
No processo de controle e avaliação orçamentária, identificam-se as seguintes 
etapas:  

1. comparação dos resultados obtidos e efeitos produzidos;  

2. comparação dos resultados e efeitos obtidos com os objetivos e metas 
programadas; 

3. análise dos problemas observados e determinações de suas causas;  

4. definição e tipificação das medidas corretivas que se devam tomar; e  

5. aplicação das medidas corretivas.  
 
Deficiências e distorções no processo orçamentário 
 
Uma das primeiras críticas que se faz ao Orçamento Público, nos diversos níveis de 

governo, é o argumento de que aquele instrumento não corresponde aos interesses 

da maioria da população. Isso acontece não em virtude de deficiência técnica, mas 

pelo fato de serem elaborados e executados sem discussão política, seja nos foros 

de representação (o Legislativo), seja no âmbito da sociedade. 

Na realidade, os grupos que até agora têm tido participação efetiva e sistemática na 
elaboração do orçamento são os lobistas das grandes empreiteiras e construtoras. 
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Elas agem de forma organizada, sem estardalhaço, preparando projetos de obras e 
grandes investimentos e induzindo a sua incorporação nas previsões orçamentárias, 
preparadas no Executivo e aprovadas pelo Legislativo. Muitas vezes, as dotações são 
previstas com valores subestimados para, depois de aprovadas, se utilizar um 
esquema de convencimento e pressão no sentido de que as obras tenham 
continuidade e, com isso, se suplementem recursos. É o expediente da "janela 
orçamentária", em que a estratégia é abrir uma brecha para que a "obra" entre no 
orçamento, ainda que com recursos insuficientes; o competente trabalho logístico 
cuida do resto.  
 
Por outro lado, observa-se uma presença mínima dos parlamentares na discussão e 
votação das leis orçamentárias, apesar do prazo de três meses para o debate. O 
Plano Plurianual, por exemplo, foi aprovado por acordo de lideranças. Os textos das 
proposições orçamentárias têm apresentado, em geral, uma listagem enorme de 
prioridades, sem hierarquizá-las nem especificá-las em termos de metas físicas, 
passíveis de avaliação inclusive pela sociedade. As prioridades, na realidade, 
constituem um rol de intenções gerais sem maiores conseqüências práticas.  
 
Além disso, as fases de elaboração e discussão/aprovação do orçamento recebem a 
influência de outros fatores. A elaboração orçamentária é marcada, por exemplo, 
pela inexistência ou ineficiência do planejamento, ausência de vínculos com as 
metas e objetivos, modelo rígido, limite preestabelecido e pelo descompromisso por 
parte dos gestores. Acrescente-se, ainda, que o resultado dos trabalhos 
implementados nesta fase representa, com pequenas variações, a reprodução da 
proposta orçamentária do ano anterior. Já a fase da discussão/aprovação esbarra na 
falta de conhecimento da missão do órgão de julgamento, a existência de conflitos, 
blefe, reserva orçamentária, entre outros elementos. Vale dizer que a votação do 
orçamento consiste numa "queda de braço" entre o Executivo e o Legislativo. O 
Congresso Nacional condiciona a aprovação da proposta orçamentária com a 
inclusão de suas emendas no Orçamento, a maioria delas destinadas ao 
atendimento das bases eleitorais dos parlamentares.  
 
Se o processo de elaboração e aprovação do orçamento está repleto de manobras e 
manipulações, imagine-se a execução, realizada nos gabinetes no assédio dos 
lobistas e grupos de interesses.  
 
Como o orçamento não é indexado e a liberação dos recursos é efetuada por 
trimestres, a disputa dos diversos grupos tem aí o campo de batalha. Liberam-se os 
recursos primeiramente para obras e serviços que podem render mais votos ou em 
razão de determinados compromissos com grupos decididos a investir em 
campanhas ou até para grupos dispostos a engordar o patrimônio particular de 
ocupantes do poder. Assim, o atendimento dos interesses dos referidos grupos 
coloca de lado algumas prioridades previstas na LDO.  
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No decorrer do exercício, em razão dos crescentes déficits, a liberação dos recursos 
fica a depender do "contigenciamento", em que os cortes se dão de forma linear, 
sem uma discussão com a sociedade, sequer com o Legislativo.  
 
Relativamente ao controle da execução orçamentária, observa-se que a 
performance desta fase é dificultada pelo excesso de formalismo, descaso do 
gestores, ausência de indicadores de desempenho, falta de integração entre as fases 
de planejamento, aprovação e execução, entre outros fatores.  
   
   
O ciclo orçamentário das unidades da administração pública federal – experiência 
da Secretaria Federal de controle  
   
A Secretaria Federal de Controle – SFC, órgão integrante do Ministério da Fazenda, 
tem como missão institucional zelar pela boa e regular aplicação dos recursos 
públicos federais. Em consonância com o art. 74 da Constituição Federal da 
República, a Medida Provisória n° 1677-54, de 29.06.98, estabeleceu, entre as 
competências daquela Secretaria, a tarefa de acompanhar, fiscalizar e avaliar os 
resultados da execução dos orçamentos da União, dos programas de governo e da 
gestão dos administradores públicos; realizar auditorias no sistema contábil, 
financeiro, de pessoal, de execução orçamentária e demais sistemas administrativos; 
bem como apoiar o controle externo no cumprimento de sua missão.  
 
Na qualidade de Órgão Central de Controle Interno e de Unidade Orçamentária, a 
SFC participa do processo orçamentário federal, assunto que doravante integrará a 
pauta da explanação a seguir.  
 
 
Elaboração da proposta orçamentária 
  
A Secretaria Federal de Controle-SFC elabora, anualmente, sua proposta 
orçamentária evidenciando neste documento os programas de trabalho que irá 
realizar, no próximo ano, juntamente com as suas unidades seccionais, bem como os 
créditos necessários à execução das referidas ações. Os princípios de uma boa 
administração recomendam que esta fase inicial do orçamento seja precedida por 
um planejamento estratégico contendo a definição dos programas de trabalho a 
serem realizados no ano vindouro, conforme as prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, dos objetivos que se pretende atingir com a ação, das 
metas e volumes de trabalho necessários à consecução do programa, além do 
cronograma de execução e da previsão dos recursos requeridos para a viabilização 
das ações.  
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Esta técnica não corresponde integralmente com a experiência da Secretaria Federal 
de Controle. A prova disso é que, nesses últimos anos, a proposta orçamentária 
daquele órgão tem sido, com pequenas variações, uma reprodução da proposta 
anterior.  
Ao concluir sua proposta orçamentária, a Secretaria Federal de Controle encaminha 
aquele instrumento à sua Setorial Orçamentária, no caso a Coordenação-Geral de 
Orçamento e Finanças – COF, que procede, até o final de julho de cada exercício, ao 
ajuste e compatibilização das propostas formuladas pelas Unidades Gestoras de sua 
jurisdição com as políticas e diretrizes globais e setoriais do governo (estabelecidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual).  
 
Feito isso, a referida Setorial encaminha sua proposta consolidada ao Órgão Central 
do Sistema de Orçamento (SOF/MPO) que, por sua vez, analisa as proposições 
apresentadas pelas Setoriais Orçamentárias dos três Poderes da União, efetua os 
cortes e os ajustes que se fizerem necessários e, em seguida, as consolida em única 
proposta a ser remetida pelo Presidente da República ao Congresso Nacional para 
aprovação.  
   
Atualmente, os órgãos Setorial e Central do Sistema de Orçamento vêm efetuando 
profundos cortes nos créditos propostos pela SFC. Com isso, aquela Secretaria tem 
encontrado dificuldades para realizar os seus trabalhos de fiscalização, dada a 
insuficiência dos créditos relativos aos seus principais programas, a saber: Diárias e 
Passagens Aéreas. Outrossim, o processo de modernização e aprimoramento de 
suas ações vem caminhando no ritmo abaixo do esperado, tendo em vista os 
diminutos créditos que têm sido destinados às rubricas orçamentárias: Material 
Permanente e Equipamentos e Treinamento.  
 
Observa-se, então, a existência de vantagens e desvantagens da técnica, 
retroreferida, denominada de processo intermediário ou misto.  
 
Entre as vantagens, pode-se enumerar a maior adequação dos objetivos aos meios e 
vice-versa, evitando planos utópicos, bem como a visão limitada sobre os objetivos 
governamentais; a eliminação do risco de duplicação de serviços e adesão das 
unidades executoras. No rol das desvantagens do referido processo, destaca-se o 
fato de se tratar de procedimento mais demorado e complexo, embora mais seguro; 
a falta de hábito de planejar por parte das unidades administrativas, assim como a 
tendência do órgão central de planejamento para atuar de modo autoritário, 
fazendo cortes lineares desprovidos de qualquer racionalidade.  
 
Execução orçamentária  
 
Tão logo seja publicada a Lei Orçamentária Anual- LOA, começam-se os preparativos 
para sua execução a partir do primeiro dia do exercício financeiro. O Ministério do 
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Planejamento e Orçamento toma as providências com vistas a introduzir, via fita 
magnética, os dados orçamentários no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI, instrumento que processa, por meio de 
computadores interligados a uma base única, a execução do Orçamento-Geral da 
União. O resultado desta operação é a liberação dos créditos aprovados para cada 
Unidade Orçamentária, por projeto/atividade.  
 
No passo seguinte, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pela 
Conta Única do Tesouro Nacional, edita normas de execução orçamentária e 
financeira, fixando cotas e prazos para a utilização dos recursos necessários ao 
atendimento dos programas de Governo, em consonância com o comportamento da 
receita e das disponibilidades do Tesouro. Concluída essa etapa, a Secretaria Federal 
de Controle, tal como as demais unidades orçamentárias, passa a receber as cotas 
de recursos que viabilizarão a execução dos seus programas de trabalho, de acordo 
com o cronograma de desembolso.  
 
Durante a execução orçamentária, é imperativo a SFC observar os três estágios da 
despesa pública: empenho, liquidação e pagamento, conforme os ditames da Lei n° 
4.320/64, que disciplina as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal.  
 
O empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser definido como ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. O art. 60 da Lei n° 4.320/64 veda a 
realização de despesa sem o prévio empenho. A emissão do empenho abate o seu 
valor da dotação orçamentária, tornando a quantia empenhada indisponível.  
A liquidação é a segundo estágio da despesa e consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. A liquidação tem por finalidade apurar: a) origem e objeto do que 
deve pagar; b) a importância exata a pagar; e c) a quem se deve pagar a importância 
para extinguir a obrigação.  
 
Já a última fase da despesa, o pagamento, consiste na entrega de recursos 
equivalentes à dívida líquida, ao credor, mediante ordem bancária.  
 
Relativamente à fase de execução orçamentária, a experiência dos últimos anos 
revela que a SFC não tem conseguido realizar totalmente os seus programas de 
trabalho, conforme planejado. Tal fato, decorre dos constantes desequilíbrios das 
contas públicas, cujos efeitos vêm levando o Governo Federal a editar medidas, via 
Decreto, efetuando cortes orçamentários de forma linear, sem discutir com o 
Legislativo e a sociedade, em detrimento do implemento de alguns projetos e/ou 
atividades e, conseqüentemente, dos interesses sociais.  
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Controle orçamentário 
 
A Lei n° 4.320/64 determina que o controle da execução orçamentária e financeira 
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal será exercido pelos Poderes 
Executivo e Legislativo, mediante controles interno e externo, respectivamente.  
De acordo com o art. 76 da Lei n° 4.320/64, o Poder Executivo exercerá três tipos de 
controle, a saber: prévio, concomitante e subseqüente.  
 
O controle prévio tem por objetivo assegurar que os créditos orçamentários ou 
recursos financeiros sejam movimentados ou utilizados mediante prévia observação 
das normas de administração orçamentária e financeira. É nesta fase do controle 
que se examina, entre outros aspectos, a correta classificação da despesa, a 
existência de saldo para atendê-la, a utilização de formulários adequados e as 
normas de preenchimento desses documentos.  
 
Relativamente ao controle concomitante, este é instrumentalizado pela 
contabilidade, que se ocupa no registro e escrituração da despesa, por intermédio 
de relatórios, balancetes e demonstrações. No âmbito da SFC e dos órgãos da 
administração direta, o controle concomitante é realizado mediante a utilização do 
Sistema SIAFI. Tal Sistema registra e controla todas as etapas do processo de 
realização de despesas, emite relatórios contábeis, além de outras funções.  
 
O controle subseqüente está corporificado na tomada de contas, ao final do 
exercício financeiro, e nos trabalhos de auditoria. Nesta fase de controle, a unidade 
competente de auditoria e o órgão de contabilidade analítica examinam os 
processos contendo os comprovantes das despesas efetuadas pela SFC (bilhetes de 
passagens, pedidos de diárias etc), com o fim de comprovar a legalidade e a 
legitimidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade 
dos atos de gestão praticados por seus administradores.  
 
Além do controle interno, os atos praticados pelas SFC e pelos demais órgãos 
federais estão sujeitos ao controle externo que é exercido pelo Congresso Nacional 
com auxílio do Tribunal de contas da União, conforme prescreve o art. 71 da Carta 
Magna. No cumprimento de suas atribuições, o TCU procede ao julgamento da 
regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e 
valores públicos, através de levantamentos contábeis e certificados de auditoria.  
É interessante anotar a crítica quanto à atuação do controle interno e externo, 
existente tanto na SFC quanto no âmbito de toda Administração Pública, seja em 
nível federal, estadual e municipal. As prestações de contas dos entes públicos estão 
apoiados em demonstrativos de ingressos e desembolsos decorrentes da lei 
orçamentária anual e destinados a usuários institucionais (Tribunais de Contas e 
Assembleias Legislativas ou Câmaras dos Vereadores), cuja preocupação é apenas de 
fundo jurídico-administrativo.  
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Esta postura legalista do controle, vista atualmente no âmbito da Administração 
Pública, advém de uma legislação antiquada, centrada na lógica de direcionar as 
informações aos usuários exclusivos em prejuízo do cidadão comum. Tal 
procedimento contraria um dos princípios fundamentais de uma sociedade livre e 
democrática, qual seja, a obrigatoriedade de os agentes públicos ou políticos 
prestarem contas dos recursos que lhes são confiados, indicando quais as aplicações 
realizadas e, principalmente, os efeitos de tais aplicações sobre a vida dos membros 
da comunidade.  
 

Conclusão 
 
No momento em que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de discutir e 
votar a nova Lei Complementar que trata das finanças públicas, faz-se necessário 
criar mecanismos em favor do aprimoramento do processo orçamentário do setor 
público.  
 
Reclama-se por uma legislação atualizada capaz de corrigir, por exemplo, o atraso do 
sistema de informações do Governo, fenômeno responsável pelos demonstrativos 
pobres, inadequados e desatualizados que têm sido apresentados pelas autoridades 
do Executivo. A Lei n° 4.320/64 precisa ser atualizada. Tal diploma foi pródigo ao 
atribuir responsabilidade aos ordenadores de despesa e, modesta, no que se refere 
ao sistema de controle interno e de informações.  
 
A conjuntura atual requer, ainda, processos orçamentários flexíveis e sensíveis às 
aspirações populares. É preciso mudar os procedimentos legais e institucionais, bem 
como construir uma cultura política em torno da democratização do orçamento, 
criando espaço para que as entidades populares atuem persistentemente na 
elaboração de propostas, acompanhem e fiscalizem a execução orçamentária, via 
audiências públicas, pedidos de informações, recursos judiciais, mobilizações etc, 
protegendo assim o atendimento de suas demandas.  
Outrossim, é necessário adequar o ciclo orçamentário atual ao novo paradigma do 
Estado – Administração Gerencial. Tal tarefa implica em quebrar a rigidez das 
normas e regulamentos que incidem sobre os sistemas orçamentários 
governamentais, direcionando-os à atuação centrada no sistema de gestão 
orientado por missões, o que proporcionará às organizações públicas maior eficácia, 
racionalidade, criatividade e flexibilidade em suas operações.  
 
O momento presente exige, também, que os orçamentos públicos sejam elaborados 
de forma realista e equilibrada, bem como revestidos por dispositivos que possam 
assegurar maior efetividade na sua execução, protegendo-os, inclusive, das 
constantes ingerências dos burocratas.  
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Para tanto, torna-se imperativo o ajuste das contas públicas. O Governo é o único 
ente social que pretende gastar impunemente mais do que ganha. Não vai para o 
cadastro de emitente de cheque sem fundo, não tem nome no SPC, não entra em 
concordata ou falência, como acontece com os comuns mortais, pessoas físicas ou 
jurídicas. O custo do desperdício é pago pelo povo nas mais desastrosas formas e 
compromissos: juros altos ou inflação, recessão, desemprego e concentração de 
renda.  
 
Não é preciso ser doutor em Economia para entender que o Governo precisa fazer o 
ajuste fiscal, que não é outra coisa senão o que a dona de casa faz todos os meses: 
adequar as despesas da casa às receitas da família.  
 
No caso brasileiro, equilibrar o Orçamento Público representa sacrifício, vontade 
política, persistência e elevado espírito público.  
 
No contexto atual, é inevitável que isso se faça pelas duas pontas, cortando gastos e 
ao mesmo tempo aumentando as receitas, isto é, impostos. O Estado não é uma 
empresa que pode fechar as portas ou dar férias coletivas. Assim, o limite dos gastos 
é o limite do funcionamento do Estado. Deste modo, seria melhor cortar gastos 
naquilo que pode ser absorvido pelo mercado, mantendo em mão do Estado aquilo 
que o mercado não proporciona, a não ser para os mais bem aquinhoados.  
Em resumo, a saúde e a educação, que é a marca mais perversa da nossa 

desigualdade e da nossa injustiça social: com a saúde e a educação sucateadas como 

no Brasil, quem está doente e paga vive, quem não paga morre; quem tem escola 

tem chance no mercado de trabalho; quem não tem está condenado a viver na 

periferia ou à margem do processo econômico. Aqui está o limite social, cívico, 

moral e de dignidade humana para orientar a alocação de recursos públicos e os 

cortes em época de crise. 

 

Fonte 

MELO, Fernando Freitas. Reflexão sobre o processo orçamentário. Disponível em: 
<http://www.virtual.vserver.com.br/ciclorcament.htm>. Acesso em: 10 mar. 2008.
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Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

 

Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências. 

 

         

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

 [...] 

CAPÍTULO IX 

 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

Seção I 

 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

 

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. 

 

Parágrafo único. 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; (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 

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; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

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

que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 

Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art1
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Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do 

art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 

jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

 

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos 

do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os 

empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 

financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades 

no exercício. 

 

Seção II 

 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 

         

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 

escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada; 

 

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o 

regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o 

resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; 

 

III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, 

as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm#art2
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administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 

dependente; 

 

IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em 

demonstrativos financeiros e orçamentários específicos; 

 

V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais 

formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, 

deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da 

dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de 

credor; 

 

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e 

ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 

 

§ 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 

intragovernamentais. 

 

§ 2o  A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas 

caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não 

implantado o conselho de que trata o art. 67. 

 

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a 

avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

 

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a 

consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da 

Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por 

meio eletrônico de acesso público. 

§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder 

Executivo da União nos seguintes prazos: 

 

I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 

trinta de abril; 

 

I - Estados, até trinta e um de maio. 

 

§ 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que 

a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba 

transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 

destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 
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Seção III 

 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição 

abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta 

dias após o encerramento de cada bimestre e composto de: 

 

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

 

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a 

previsão atualizada; 

 

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 

exercício, a despesa liquidada e o saldo; 

 

II - demonstrativos da execução das: 

 

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão 

inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no 

bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar; 

 

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 

discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas 

empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 

 

c) despesas, por função e subfunção. 

 

§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária 

constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas 

despesas com amortização da dívida. 

 

§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às 

sanções previstas no § 2o do art. 51. 

 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

 

I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do 

art. 2o, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o 

final do exercício; 

 

II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 

50; 

 

III - resultados nominal e primário; 

 

IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 
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V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os 

valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. 

 

§ 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será 

acompanhado também de demonstrativos: 

 

I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, 

conforme o § 3o do art. 32; 

 

II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e 

próprio dos servidores públicos; 

 

III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a 

aplicação dos recursos dela decorrentes. 

 

§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

 

I - da limitação de empenho; 

 

II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à 

sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de 

fiscalização e cobrança. 

 

Seção IV 

 

Do Relatório de Gestão Fiscal 

 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos 

Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado 

pelo: 

 

I - Chefe do Poder Executivo; 

 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 

equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder 

Legislativo; 

 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de 

Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos 

internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

 

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades 

responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 

como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido 

no art. 20. 

 



 

32 

 

 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

Art. 55. O relatório conterá: 

 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos 

seguintes montantes: 

 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

 

b) dívidas consolidada e mobiliária; 

 

c) concessão de garantias; 

 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

 

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 

ultrapassado qualquer dos limites; 

 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

 

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

 

1) liquidadas; 

 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das 

condições do inciso II do art. 41; 

 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 

disponibilidade de caixa; 

 

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 

foram cancelados; 

 

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do 

art. 38. 

 

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e 

IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, 

e os documentos referidos nos incisos II e III. 

 

§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do 

período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por 

meio eletrônico. 

 

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à 

sanção prevista no § 2o do art. 51. 
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§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de 

forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo 

conselho de que trata o art. 67. 

 

Seção V 

 

Das Prestações de Contas 

 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, 

além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 

20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo 

Tribunal de Contas. 

 

§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

 

I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais; 

 

II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando 

as dos demais tribunais. 

 

§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no 

prazo previsto no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1o 

do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais 

e municipais. 

 

§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, 

julgadas ou tomadas. 

 

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as 

contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver 

estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

 

§ 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 

duzentos mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 

§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem 

contas de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer 

prévio. 

 

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação 

em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da 

fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação 

de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais 

medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 
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Seção VI 

 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 

Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 

Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, 

com ênfase no que se refere a: 

 

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

 

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 

em Restos a Pagar; 

 

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 

 

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para 

recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites; 

 

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 

 

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver. 

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no 

art. 20 quando constatarem: 

 

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 

4o e no art. 9o; 

 

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% 

(noventa por cento) do limite; 

 

III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações 

de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% 

(noventa por cento) dos respectivos limites; 

 

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do 

limite definido em lei; 

 

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 

indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 

 

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos 

limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 

20. 
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§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do 

disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39. 

 

 

Fonte 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 

2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 maio 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 

14 jan. 2008. 
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Ética nas Empresas

er ético significa pensar e agir de acordo com a idéia de bem”. Há alguns 
poucos anos atrás, esta frase poderia soar muito bem em ambientes como 
escola, igreja, no meio familiar, mas não se pensava que pudesse ter algum 

sentido no mundo dos negócios.  

Concorrência, busca e aproveitamento das melhores oportunidades, clientes cada 
vez mais exigentes e menos pacientes são realidades incompatíveis com “ser ou 
pensar em ser bom”. Uma bela utopia, um ideal impraticável nesse “mundo” que não 
faz concessões a quem se arrisca em jogar de acordo com as regras da ética.  
 
Desde o final dos anos 80, no entanto, um número cada vez maior de dirigentes de 
grandes corporações pelo mundo afora passou a se dar conta de que a ética é algo 
sério e também faz sentido na vida das empresas e das instituições em geral; e o que 
parecia ser mais um modismo, igual a tantos outros – reengenharia, qualidade total 
etc -, parece que “veio para ficar”. 

 
Por incrível que possa parecer, também aqui entre nós, essa “onda” passou a fazer 
sentido. Mesmo num país em que impera a corrupção por quase todos os lados para 
onde se lance o olhar, falar sobre o assunto e vislumbrar a necessidade de 
implementação de um programa de ética nas empresas, aos poucos, vai deixando de 
ser visto como assunto apropriado somente para “beatos”, “carolas”, professores de 
filosofia e outros “chatos” de plantão.  
 
Acabou virando uma “grife”, uma referência obrigatória no discurso político, no 
ambiente escolar, na empresa etc. Talvez nunca se tenha falado tanto de ética entre 
nós quanto hoje. É muito comum, porém, observarmos gente que fala 
entusiasticamente sobre o assunto e, cinicamente, assume comportamentos 
antiéticos. A primeira imagem que nos vem é a do político ou do empresário 
corrupto que discursa sobre ética, mas na verdade o que procura é “ocultar” a sua 
prática. 
 
Parece que chegamos a um ponto em que as pessoas, em qualquer lugar do mundo, 
estão ficando cansadas de tanta corrupção, de tantos erros, de tanta malícia, de 
tanto descaso para com os valores éticos e, conseqüentemente, com tanto 
desrespeito à dignidade da pessoa humana. Os resultados desse cansaço notam-se 
também nos âmbitos da política e da economia.  
 
Os hábitos de consumo sofrem os reflexos desse descaso com a ética. Nesse ponto, 
não se pode esquecer que, por mais alienado e consumista que seja, o consumidor 
ou o eleitor não deixa de ser uma pessoa dotada de um senso ético. Mesmo que 
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ande um tanto amortecido nestes tempos pós-modernos, o tal senso ético, inato nas 
pessoas, precisa ser respeitado. 
Como decorrência disso, em vários lugares do mundo, especialmente na Europa e 
nos EUA, acontecem movimentos de protesto diante dos abusos contra a ética. Os 
abusos contra os quais se protesta se dão nas condições subumanas de trabalho, nos 
crimes ecológicos, no apoio a formas totalitárias de governo etc. Os protestos, por 
sua vez, vão desde manifestações de crítica até ao boicote dos produtos das 
empresas.  
 
Diante deste fato, criar um código de ética passou a ser pensado como um elemento 
estratégico indispensável à sobrevivência de uma empresa. Até aí, tudo bem, parece 
ser o caminho natural diante do novo quadro que se desenha. Surge, então, um novo 
problema: que caminho escolher para implementar o código de ética e o que fazer 
para “alimentá-lo”? 

 
Muitos entendem que o tal código é coisa “pra inglês ver”. Basta criá-lo, divulgar a 
sua criação e, com isso, a “necessidade” ética dos consumidores estará satisfeita. No 
entanto, a coisa não é tão simples assim quanto possa parecer. A circulação das 
informações pela rede é capaz de provocar um efeito devastador e, ao ser percebido 
o engodo, o efeito pode ser contrário ao esperado. 
 
Assim sendo, parece que não basta, simplesmente, criar um código de ética. Para 
que a coisa realmente funcione, é preciso que se instale uma “cultura ética” dentro 
da empresa. É indispensável que se comece com a alta direção fazendo uma opção 
pela ética. A primeira conseqüência de tal decisão será a implementação de uma 
“pedagogia da ética” no seio da comunidade empresarial, com reflexos tanto no 
respeito à dignidade dos participantes do processo produtivo quanto dos 
consumidores. 
 
Em resumo, o resultado da escolha de qualquer um dos caminhos em relação à ética 
poderá não ser imediatamente sentido na vida de uma empresa, mas ele é inevitável. 
Por um lado, o “agir e pensar bem” – ser ético – poderá representar a sua saúde não 
só moral como também financeira e, por outro, a “indiferença” ética poderá produzir 
efeitos altamente indesejáveis. 
 
 
Fonte 
 
HRYNIEWICZ, Severo. Ética nas empresas. Diário Comercial, 19 set. 2006, p. 7. 
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Estratégia, do planejamento à reflexão e à prática 

ode conferir: toda estratégia bem sucedida esteve, em algum momento, 
conectada a uma escolha crítica bem feita. O inverso também vale: desastres 
estratégicos resultam, em última análise, de escolhas equivocadas. 

 
Essa verdade simples e que beira o óbvio – estratégias são escolhas – passa muitas 
vezes despercebida. Encaramos as escolhas como algo normal e corriqueiro e não 
necessariamente estratégico, de alto valor agregado. No entanto, basta pesquisar o 
dia-a-dia para perceber que estamos, o tempo todo, praticando estratégias. O ser 
humano vem fazendo escolhas conscientes há muito tempo. Planejadas ou não, são 
elas que vêm dirigindo e formatando os destinos de indivíduos, grupos e 
organizações. 
 
Os exércitos, que sempre tiveram missões muito claras, desenvolveram, de maneira 
estruturada, a abordagem estratégica, antes de qualquer outro grupo organizado da 
sociedade. Isso forçou o desenvolvimento da imaginação, da habilidade de lidar com 
o abstrato, sempre no sentido de antecipar cenários e de preparar-se para as 
escolhas que possam surgir. Quem joga xadrez sabe disso. 
 
As organizações começaram a perceber, há algumas décadas, que estão 
continuamente fazendo escolhas. O conceito de planejamento estratégico veio 
tentar trazer alguma racionalidade àquilo que, antes, era puramente intuitivo. Teve 
seu tempo, ajudou muitas empresas, mas, cada vez mais, se vê impotente diante da 
realidade. Por isso, prefiro denominar esse processo de reflexão estratégica, dado ao 
contexto pouco planejável. 
 
Pessoas e organizações preocupam-se, cada vez mais, com questões como: Com que 
escolhas vou me deparar? Como me preparo para esse momento? Como me 
organizo para as escolhas que vão aparecer? Como enxergo o futuro? O que o 
mundo cobra da organização? Por que ela existe? Todas são questões legitimas e 
ensejam reflexão estratégica profunda. Outras perguntas, igualmente importantes e 
nem sempre feitas, são: O que realmente orienta e inspira as escolhas? O que há por 
trás dessas escolhas? 
 
As respostas dependem das circunstâncias. Diante de uma platéia, um dirigente 
empresarial tende a desfiar um discurso decorado. Mas, na solidão, ele sabe que, na 
prática, a teoria é outra. A tarefa de construir e prever cenários com alguma precisão 
se tornou insana e ineficaz, diante da grande volatilidade dos acontecimentos nas 
últimas décadas. 
 
O mecanicismo dos modelos matemáticos e teóricos, de grande valia em fases 
especificas da reflexão estratégica, mostra-se ineficaz no trato do incerto e do 
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desconhecido. E, como se fosse pouco, a complexidade do mundo em que vivemos, 
as pressões exercidas pelo ambiente em mutação constante e a hierarquização do 
processo de escolha fizeram com que tudo se transformasse num grande movimento 
desconectado da realidade e da simplicidade. A maioria dos atores acabou alijada do 
processo estratégico e, portanto, sem possibilidade de praticá-lo e desenvolvê-lo. 
 
Mais recentemente, surgiu a idéia de que a estratégia e a ação não podem dissociar-
se. Tudo faz parte de um processo só em torno de uma idéia central de negócio. Essa 
idéia é alimentada por competências que os indivíduos possuem e que devem fazer a 
diferença no ambiente externo, gerando vantagens competitivas e resultados. Isso 
gera recursos que, por sua vez, retroalimentam o processo. 
 
Mas, afinal, o que torna uma escolha boa ou má? Um primeiro divisor de águas e que 
ajuda a definir a qualidade das escolhas é a consciência do que é realmente 
estratégico, e do que é apenas importante. É natural confundir importância com 
criticidade. Portanto, separar o que é estratégico do que é apenas importante é 
fundamental no processo de reflexão estratégica. 
 
A estrutura que fundamenta uma reflexão estratégica deve contemplar ou endereçar 
as seguintes questões... 

 Qual é o nível de compreensão do ambiente externo? 

 Que força essa compreensão joga no coletivo da organização? 

 Em que medida isso inspira o desenvolvimento de competências 
diferenciadas? 

 Em que medida essas competências se transformam em vantagem 
competitiva? 

 Que resultados trazem? 

 Que recursos geram? 
 
Luz dessas questões, um processo orgânico de reflexão e pensamento estratégico 
integrado, fluido – não compartimentado – contempla algumas fases... 
 
1 – Construir uma imagem comum do entorno de que se está tratando. 
2 – Eleger as áreas prioritárias para a atuação estratégica. 
3 – Fazer a analise das alternativas que se apresentam e que sejam aderentes às 

imagens feitas anteriormente. 
4 – Estabelecer critérios para balizar as escolhas. 
5 – Simular os impactos das escolhas possíveis. 
6 – Processar as decisões. 
7 – Implementar as decisões. 
8 – Avaliar resultados e retroalimentar o processo. 
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A implementação da estratégia deve ser vista como um processo que se incorpora à 
vida da organização. Processos têm começo, mas não têm fim, são aprendizado 
contínuo de toda a organização. Não é recomendável o tratamento como um projeto 
estratégico. Projeto é algo que tem começo, meio e fim. 
 
O envolvimento do maior número de pessoas nesse processo é vital para que ele se 
torne realidade. A sensibilização dos atores funciona como a grande alavanca da 
implementação. A conexão das esferas mais altas da organização com os envolvidos, 
demonstrando suporte, comprometimento e interesse, é decisivo na transformação 
das idéias em realidade. 
 
Uma estratégia, ainda que muito bem articulada, não tem valor algum se não é 
implementada. Assim, quando se encerra um ciclo de reflexão estratégica, ou 
planejamento estratégico se preferirem, muito pouco terá sido feito. 
 

Fonte 
FERRO, Paulo. Estratégia, do planejamento à reflexão e à prática. [S.l.: s.n.]. 
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Controle: a arma do negócio

 
or que as instituições financeiras são as empresas mais bem sucedidas do 
país? Eu costumo dizer que essas corporações só ganham dinheiro porque 
fecham seu balanço diariamente. No dia seguinte, o Controller, profissional 
pago para analisar os números, reunindo todas as informações quantitativas 

necessárias como: rentabilidade, taxas, investimentos, resgates, despesas, captação, 
custo, empréstimos, riscos, Cash Flow etc. tem pleno conhecimento da vida 
financeira da empresa. Por que os empresários brasileiros costumam dizer que não 
conseguem competir com as multinacionais? Pelo mesmo motivo. As multis são 
altamente profissionalizadas e conseguem isso através do absoluto controle de seus 
números. O Controller promove o conhecimento do conjunto de todas as variáveis 
relacionadas ao abrangente campo da controladoria organizacional, consolidando 
uma visão estratégica e integrada da gestão de finanças e controladoria empresarial, 
buscando a relação entre os diversos desempenhos da empresa. Ele sabe 
exatamente tudo o que ocorre na organização.  

Até pouco tempo, a Controladoria era uma função específica e praticamente 

exclusiva das multinacionais. Hoje, já invadiu o território das grandes empresas 

nacionais. No entanto, ainda é embrionária e não chegou às pequenas e médias, 

devido à escassez e ao alto custo desse profissional. O Controller é, na verdade, a 

coesão do gerente financeiro e do contador, que tem por objetivo reduzir os custos 

operacionais e administrativos, maximizando lucros, através de um adequado 

gerenciamento de caixa com projeção de recebimentos e pagamentos, balanços com 

controle de custos, despesas, receitas, vendas e faturamento e, também, a guarda 

das informações, que caracteriza a contabilidade tradicional, 97% das empresas 

fazem controle caseiro. 

A administração é uma ciência exata que exige um profissional altamente afinado 

com os resultados, capaz de analisar a Contabilidade Gerencial – receitas, despesas e 

balanço patrimonial –, o Cash Flow, vendas e produção. É muito comum as empresa 

nacionais de médio e pequeno porte acharem que têm controle sobre seus custos. 

Sem medo de errar, posso afirmar que em 97% dos casos é um trabalho subjetivo e 

primário feito pelo próprio dono ou pelo gerente financeiro, sem a aplicação da 

ciência no trato dos números. Os bancos e as grandes corporações apresentam 

resultados positivos porque usam essa ciência de maneira correta, fazem previsões e 

tomam as decisões de mudar, manter ou tirar um produto do mercado, agregar 

novos serviços ou valores ao produto, determinam quem é o cliente, qual o foco, 

enfim, a gestão toda da empresa chama-se Controladoria. E quando falo em ciência, 

P 



 

42 

 

 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

quero dizer, quanto mais se conseguir explodir os controles nos mínimos detalhes, 

melhor e maior será o controle sobre cada atividade. Nos processos produtivos mais 

complexos é pior ainda. Uma perda que a empresa tenha em determinado segmento 

ou linha de produto pode absorver eventuais lucros de outras linhas. Então, quanto 

mais se vende, mais prejuízo se tem. Controle não é feeling, é ciência exata. 

A Controladoria é o olho mágico, uma ferramenta que vai disponibilizar ao tomador 

de decisões as informações necessárias que irão aumentar o controle e o 

conhecimento do seu business, bem como demonstrar o efeito de cada componente 

de custo ou receita na análise dos resultados empresariais. 

Porém, montar uma Controladoria demanda investimentos. Para minimizar custos e 

otimizar resultados, formatamos uma Controladoria Customizada e Terceirizada a ser 

implantada dentro da empresa de médio e pequeno porte, utilizando a estrutura e 

toda sistemática de controle já existente, a partir dos dados armazenados na 

contabilidade. A Controladoria Customizada já tem sua própria estrutura adaptável 

às particularidades e especificidades de todo ramo de atividade, transformando 

dados em informações inteligentes a um custo bem acessível. 

É muito comum um empresário pensar que tem só Contabilidade porque é obrigado 

a atender ao fisco. É um erro primário, pois esta é apenas uma de suas atribuições. É 

o departamento que guarda todas as operações econômicas e financeiras da 

empresa, verdadeiras ferramentas gerenciais para uso em todas as áreas: marketing, 

desenvolvimento de produtos, produção, vendas, finanças, administração, recursos 

humanos, comercial etc. 

A grande vantagem da terceirização é a economia de 20 a 30% nos custos de 

implantação, se comparado à contratação de uma equipe de profissionais, além de 

não estar sujeita a impostos, emolumentos e contribuições sociais de funcionários. 

Outro benefício é a visão externa do negócio infinitamente mais eficaz, sem o 

envolvimento emocional que atrapalha nas tomadas de decisões. Eu desafio 

qualquer especialista a dizer que esse trabalho não é necessário. É impossível ver 

uma organização bem sucedida que não tenha um serviço contínuo de controladoria. 

A Controladoria é a alma e arma do negócio! 

[...] 

Fonte 
BIZARRO, Carlos R. Controle: a arma do negócio. Disponível em: < 
http://www.bizarroeassociados.com.br/sala/item4219.shtml>. Acesso em 01 dez. 
2008. 
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Aspectos de realce da cultura organizacional na 

SAEI

 SAEI é um órgão que se caracteriza pela natureza diversificada e imprevisível 

das demandas recebidas e por adotar processos de trabalho, em sua maioria, 

intensivos em conhecimento (Campos e Lima, 2003, p. 14). As características 

em pauta levaram a se adotar uma nova forma de gerir os recursos humanos na 

Secretaria e, por conseqüência, foi estabelecida uma cultura organizacional que 

permitiu dar resposta ao diversificado rol de missões recebidas. 

O desafio consistiu em criar mecanismos de gestão que permitissem gerir recursos 

humanos provenientes de diversas carreiras de Estado (diplomatas, militares, 

advogados da União, servidores da Caixa Econômica Federal, etc.) no trato de um 

amplo repertório de conhecimentos e informações que buscavam subsidiar decisões 

de Governo, além de antever problemas relacionados a temas críticos em que há 

necessidade de que se percebam tendências e desdobramentos dos fatos analisados. 

O primeiro passo para o estabelecimento de uma “cultura SAEI”, foi a  acomodação 

física de todos os integrantes da Secretaria em um ambiente único de trabalho.  Ou 

seja, a adoção de um layout que privilegiou a aproximação de todos os servidores da 

Secretaria, estabelecendo cunho informal nesse contato. 

O arranjo em tela foi decorrente da percepção de que os servidores da SAEI tinham 

origens diversas, além de cada um trazer um método de trabalho muito diferente, 

havendo a necessidade de convergência metodológica para colimar maneiras de 

trabalhar, aspectos propiciados pelo estabelecimento do layout, que aproximou as 

pessoas e os contatos.  Destaca-se, ainda, que esta “sala de redação de um jornal” 

permite que se verifiquem impactos cruzados entre os temas que estão sendo 

acompanhados, permitindo que melhor se antevejam interseções e atores 

envolvidos.  Por sua vez, o servidor da SAEI integra um órgão destinado a proteger as 

instituições e os cidadãos brasileiros, tratando, em seu dia-a-dia, de assuntos e temas 

sensíveis, complexos e de difícil análise, além desse contexto todo gerar uma tensão, 

aspecto que traz grande pressão sobre a equipe. Com todos esses ingredientes, a 

aproximação dos assessores mostrou-se benéfica à SAEI, trazendo coesão e 

desenvolvimento de um espírito de equipe próprio para o trato dessas questões. 

No curso das transformações vislumbradas para a SAEI, ficou patente a necessidade 

de preservação da vocação para atuar nos bastidores da Presidência da República, 
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principalmente, por tratar de temas sensíveis que envolvem segurança do Estado e 

de suas Instituições. Nesse contexto, uma nova característica cultural emergiu na 

SAEI que foi a de diariamente reunir seus membros para que, na atividade 

denominada de “bom – dia”, houvesse discussão e troca de informações para que se 

vislumbrar alternativas e possíveis encaminhamentos para o item da pauta. A adoção 

desse tipo de procedimento permite estabelecer um enfoque multidisciplinar ao 

problema, assegurando ao decisor diferentes maneiras de ver e resolver a questão. 

Outra característica muito presente na SAEI consiste na preocupação de todos em 

buscar o conhecimento. Esta afirmação parece óbvia para um órgão que tem na 

informação sua principal forma de trabalho. No entanto, é importante ressaltar a 

maneira como se executa tal processo. Citando Campos e Lima (2003), a busca do 

conhecimento se dá por meio do aprendizado em situações vivenciadas, de trocas de 

informações com especialistas, da participação em eventos e em grupos de estudo e, 

principalmente, pela disposição de aprender. 

Para buscar o conhecimento, os assessores têm “liberdade de ação” para estabelecer 

parcerias e realizar trocas de informação com especialistas sobre a questão proposta, 

bem como há orientação para a promoção de eventos e a participação em grupos de 

estudos e em conselhos que permitam adquirir o conhecimento demandado na SAEI.  

É importante ressaltar na cultura organizacional da Secretaria as diferentes maneiras 

de sistematização do compartilhamento de informações entre os assessores. Acima, 

foi mencionada a importância da reunião do “bom – dia”, que é uma atividade 

informal de contato. Desta feita, procura-se caracterizar a importância atribuída ao 

compartilhamento de conhecimento. A despeito de haver uma distribuição de temas 

a assessores, a participação em grupos de trabalho com foco em temas específicos e 

a apresentação de relatórios verbais e escritos sobre a participação em eventos é 

“socializada” com todos os assessores que podem opinar, sugerir e agregar valores 

ao “produto final” sem que isso signifique constrangimento a quem produziu o 

documento. 

Nesse contexto, ainda, os conhecimentos produzidos na Secretaria têm a chancela 

exclusivamente da SAEI, caracterizando o caráter impessoal na expedição de 

documentação e refletindo o espírito de equipe presente em todas as situações. 

Merece atenção especial se estudar as “relações de poder” desenvolvidas na 

Secretaria. Num primeiro momento, verifica-se que há predomínio do contato 

informal entre os assessores, principalmente, em função da proximidade propiciada 

pelo layout criado na SAEI. 
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Como cita Fleury (1996), na determinação da forma e do conteúdo dos princípios e 

regras que regem as relações no seu interior, as organizações procuram apresentá-

los como uma necessidade, como ordem das coisas, acima de sua própria vontade. 

Contudo, buscam, através deles, organizar as relações contraditórias entre os grupos 

sociais, bem como os conflitos oriundos a partir da lógica interna. 

As relações de poder na SAEI foram estabelecidas de forma diferente e inovadora. A 

necessidade de regras bem definidas, como menciona Fleury no item acima, não foi o 

foco principal estabelecido na Secretaria durante a sua estruturação, até porque a 

vocação é a articulação. Ao contrário, houve desestímulo à criação de regras fixas por 

se entender que, ao lidar com situações tão diversas, a imposição de um regramento 

poderia tolher ou limitar a ação dos colaboradores durante uma crise ou no dia-a-dia 

de trabalho. Nesse contexto, o primeiro passo foi não estabelecer regras.  O tratar 

com a crise consiste na busca por conciliar idéias antagônicas. Na SAEI há mais de 

uma dezena de profissionais de carreiras de Estado, como vimos anteriormente.  Este 

aparente ambiente heterogêneo, no qual há diversas visões e maneiras 

contraditórias de observar as coisas, significou um ganho importante para a 

Secretaria. Nesse contexto, emergiu outra característica na assessoria prestada pela 

SAEI, qual seja a de oferecer soluções que se inserem no rol do ineditismo e no ouvir 

todas as partes envolvidas no problema. A dinâmica em tela trouxe benefício ao 

assessor, que passou a estar comprometido com as soluções vislumbradas e, por 

outro lado, permitiu que as pessoas envolvidas na questão depositassem confiança 

na SAEI ao desempenhar o gerenciamento e intermediação de crises. 

Com esses ingredientes relativos às relações de poder, não queremos mencionar que 

houve um “desprezo” às chefias e à hierarquia típicas de organizações de Estado. 

Não obstante, julga-se que, ao contrário, houve uma aproximação de todos os níveis 

funcionais e um comprometimento dos assessores com a SAEI, sem que houvesse 

prejuízo aos cargos e funções previstas no Quadro de Organização. 

Por fim, gostaríamos de caracterizar que a SAEI é uma organização “aberta”. O 

sentido dessa afirmação está relacionado ao desejo permanente de seus quadros em 

“aprender” com a situação que se apresenta. Como cita Robbins (2002), uma 

organização que aprende é aquela que desenvolve capacidade de mudar e se adaptar 

continuamente. Na SAEI, essa característica está muito presente. 

 

[...] 
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Fonte 

COUTO, José Alberto Cunha. Aspectos de realce da cultura organizacional na SAEI. 

In:__________. A gestão de pessoas no serviço público em ambiente complexo e 

criativo: cultura organizacional.  Disponível em: 

<http://www.clad.org.ve/fulltext/0055322.pdf>. Acesso em: 05 maio 2007. 
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A justiça não é cega para todos 

 
A corrupção é alimentada pelo sentimento de que o Judiciário só é cruel com quem 
não tem recursos 
 
A professora Maria Tereza Sadek dedicou boa parte de sua vida profissional ao 
estudo do sistema judiciário no Brasil. Suas análises perspicazes e profundas a 
tornaram uma interlocutora freqüente dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as duas mais altas instâncias do 
Judiciário brasileiro. Nos últimos dias, Maria Tereza Sadek debruçou-se sobre dados 
obtidos pela reportagem de ÉPOCA em seu levantamento das operações da PF e fez 
uma análise minuciosa de seus significados. 
 
QUEM É 

Mestre e doutora em Ciência Política, é professora do Programa de Ciência Política 

da Universidade de São Paulo (USP). 

O QUE FAZ 

Há mais de dez anos, especializou-se no estudo do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. 

O QUE PUBLICOU 

Foi coordenadora do livro Magistrados, uma Imagem em Movimento, da Editora 

FGV. Nele, organizou ampla pesquisa sobre a opinião dos magistrados em relação aos 

problemas da Justiça brasileira. 

Entrevista: Maria Tereza Sadek 

 
ÉPOCA – O levantamento mostra que a maioria das pessoas detidas pela PF não é 
condenada pela Justiça a cumprir pena na cadeia. O que isso significa? 
 
Maria Tereza Sadek – O levantamento reforça a idéia de que existem condições 
absolutamente distintas quando o réu é poderoso e quando não é poderoso. Se é 
rico ou se não é rico. Ou se é bem relacionado ou mal relacionado. O ideal de justiça 
se contrapõe a privilégios. Mas, no mundo real, a idéia de que a justiça é igual para 
todos fica muito ferida a partir da qualificação do réu. Esse é um problema 
seriíssimo. Ele mostra que existe uma legislação com tantas possibilidades de 
recursos que o réu com melhores condições sociais pode usar todos os mecanismos 
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para evitar uma decisão final da Justiça. O réu sem esses recursos tem de se sujeitar 
a uma máquina cruel. 
 
ÉPOCA – A Justiça então é rígida com os mais pobres e flexível com quem tem 
recursos financeiros? 
 
Maria Tereza – Há vários casos de pessoas pobres que estão presas por crimes 
banais, como roubar um desodorante. Mas será que essas pessoas recorreram da 
sentença? Certamente, se alguém com dinheiro fosse preso por roubar um 
desodorante, contaria com um advogado que faria um recurso para o Tribunal de 
Justiça primeiro, depois para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo 
Tribunal Federal. Ele usaria todos os recursos à disposição. Nosso sistema não 
valoriza a primeira instância. Ela é mero rito de passagem para os tribunais 
superiores. Então, esse sistema permite tal situação de desigualdade. 
 
ÉPOCA – Qual é o efeito das operações da Polícia Federal, já que a maioria dos 
suspeitos está solta? 
 
Maria Tereza – Há um efeito didático muito importante nas operações policiais. Um 
dos problemas do Brasil é que as pessoas não têm a certeza de que serão punidas 
caso cometam um delito.  É isso que estimula o comportamento ilegal. O que diminui 
o crime é a certeza da punição. Por isso, o trabalho da PF nos últimos anos tem sido 
fundamental na história do combate à corrupção. Basta a denúncia e o pavor da 
possibilidade de ser vigiado e investigado para que o crime seja inibido. O medo da 
exposição de uma ação da PF é maior ainda para as pessoas públicas. Um empresário 
só não comete sonegação fiscal se houver o risco de ele ser investigado. Senão, o 
estímulo é para que ele sonegue. Os prefeitos hoje em dia temem de tal forma o 
Ministério Público que a probidade administrativa aumentou. Por quê? Eles sabem 
que, se cometerem desvios, poderão ser denunciados. Há um integrante do 
Ministério Público em cada município. 
 
ÉPOCA – A Polícia Federal melhorou? 
 
Maria Tereza – A Polícia Federal foi muito institucionalizada nos últimos tempos. Ela 
adquiriu maior poder, maior força, maior autonomia. A expressão da PF como 
instituição é mais forte hoje do que era no passado. Nesse aspecto, (o ex-ministro da 
Justiça) Márcio Thomaz Bastos teve um papel fundamental. Ele deu autonomia à PF, 
que passou a sofrer menos injunções políticas. 
 
ÉPOCA – Nessas operações, a PF também não comete exageros e expõe 
desnecessariamente pessoas sobre as quais há apenas acusações? 
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Maria Tereza – Obviamente, houve e há muitos exageros. Se não há uma ameaça, 
não é necessário o uso de algemas, não é preciso fazer o espetáculo. Mas às vezes a 
gente tem de entender que esse “espetáculo” naquele preciso momento era para 
conseguir o fortalecimento da polícia. E isso aconteceu mesmo. O fortalecimento e a 
mudança da imagem da Polícia Federal. Qualquer pesquisa hoje mostra que a 
imagem da PF subiu muito. 
 
ÉPOCA – É preciso mudar a legislação para diminuir a impunidade e manter presos 
os chefes do crime organizado? 
 
Maria Tereza – É preciso ter uma legislação penal que permita maior agilidade. O 
Brasil tem longa tradição de apostar muito na lei. Há tal infinidade de leis que 
chegamos a ponto de não se saber qual delas vale. Há também a idéia de que a lei 
não produz resultados. Isso gera uma sensação de impunidade, que faz com que a 
descrença em todo o sistema judiciário seja forte. A sensação de impunidade decorre 
de um fato: você não vê aquele que descumpriu a lei receber a pena. E de uma 
situação que favorece as pessoas que têm mais recursos, seja financeiro, seja o 
acesso a advogados. Mas o problema não é só da legislação. 
 
ÉPOCA – Quais são os outros problemas que causam a lentidão e a ineficiência da 
Justiça brasileira? 
 
Maria Tereza – O sistema de justiça no Brasil tem várias instituições que nem sempre 
trabalham de maneira cooperativa, apesar de trabalharem dentro da lei. No mundo 
real, instituições como polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e advogados 
competem entre si. Os interesses de cada um são diferentes, competitivos do ponto 
de vista profissional. A polícia briga com o Ministério Público, o Ministério Público 
vive brigando com os juízes. Isso contribui para a impunidade. 
 
ÉPOCA – Por que é difícil mudar esse tipo de situação? 
 
Maria Tereza – Os tribunais com freqüência ainda se comportam como se 
comportavam há 50 anos, apesar de os crimes terem ficado mais complexos. Eles só 
aumentaram o número de juízes e desembargadores. As mudanças têm de ser mais 
profundas. É necessário melhorar a gestão, fazer análise dos processos por temas, 
investir na criação de varas especializadas para julgar crimes mais sofisticados. Em 
casos como a lavagem de dinheiro, a Justiça precisa de assessores técnicos que 
entendam de mecanismos bancários. 
 
ÉPOCA – A corrupção alimenta o crime organizado? 
 
Maria Tereza – O levantamento de ÉPOCA, feito com base nas operações da Polícia 
Federal, mostra que a participação de funcionários públicos nas quadrilhas é muito 



 

50 

 

 

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

alta (dos 3.726 presos pela PF em casos de corrupção, 1.098 eram funcionários 
públicos, quase 30%). Isso dá a dimensão de como o crime organizado precisa da 
participação de agentes do Estado. Ainda mais quando envolve bens públicos. No 
caso dos crimes de desvio de dinheiro público, tem de haver participação do 
servidor. Para fraudar impostos, é preciso haver alguém na Receita Federal que 
facilite isso. Sonegação fiscal é a mesma coisa. Na Previdência, então, não há outra 
forma sem ser por meio de funcionário público. 
 

Fonte 

EVELIN, Guilherme; NUNES, Walter. A justiça não é cega para todos. Revista Época, 

São Paulo, n. 513, 15 mar. 2008. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EDG82364-9556,00.html>. Acesso 

em: 01 set. 2008. 
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A arca de Noé 

Um dia Absalão andava pela ravina, quando de repente – “PUFF” – uma nuvem de 

fumaça apareceu, acompanhada de uma voz poderosa – “ABSALÃO”. Prostrou-se 

então apavorado. Só podia ser o Criador, pensou. E era. Em pessoa! 

“ABSALÃO” – voltou a voz – “Não estou contente com os homens. Farei chover até 

cobrir a terra de água. Vá e construa um barco para você e sua família. Você terá 4 

meses para esse empreendimento”. 

Absalão levantou-se lívido. Rebuscando a memória, lembrou-se que conhecia um 

engenheiro naval chamado Noé, que poderia construir o barco. Logo o encontrou e 

lhe disse: 

– “Meu caro, quero encomendar um barco... e dos grandes!” 

– “Sim, senhor. Mas qual o tipo, para qual carga, para que navegação?” 

– “Ora, isso são detalhes. Isso não é da sua conta. Faça apenas seu serviço. 

Combinado?” 

– “Combinado, senhor Presidente, o barco é seu e quem manda é o senhor” –  

retrucou Noé, dando de ombros – “Tão logo tenhamos os carpinteiros iniciarei o 

trabalho.” 

– “Puxa, eu não tinha pensado nisso” – disse Absalão – “É preciso selecionar bem 

estes homens. Meu amigo Roboão é especialista em seleção, vou chamá-lo”.  

O 2o dia amanheceu tranqüilo e claro. O Presidente foi acordado por Roboão com 

boas notícias: “Chefe, já contratei 5 recrutadores e 10 examinadores para a fase de 

seleção. 

O empreendimento crescia de vento em popa. Absalão, com seu habitual dinamismo, 

logo adquiriu uma cabana para instalar o pessoal, com divisórias e tapetes, e formou 

uma equipe de segurança e zeladoria. 

– “Senhor Presidente” – falou timidamente a recepcionista, no 20º dia de trabalho – 

“Está aqui o Dr. Noé com alguns desenhos e parece aflito para falar com o senhor...” 
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– “Este Noé está sempre me perturbando, exigindo decisões imediatas sobre 

assuntos de grande complexidade Diga a ele que nomearei um grupo de trabalho, o 

GT-BAR, para me dar um parecer. 

Quinze dias se passaram e o organograma já estava na mesa do Presidente, com uma 

Diretoria das Coisas (DC), uma dos Investimentos (DI) e uma do Barco (DB). O total de 

empregados já alcançava 500 pessoas. Tudo parecia correr bem. Apenas Noé insistia 

em fazer cobranças a Absalão. 

 

– “Roboão, não quero incomodá-lo” – disse Absalão – “Mas Noé me disse que ainda 

não foram contratados os carpinteiros para o corte.” 

– “Ora chefe. Noé é um sonhador, não entende as dificuldades envolvidas em um 

trabalho bem feito. Todos os que se apresentaram foram reprovados no exame 

psicotécnico. Como poderíamos trabalhar com pessoas inadequadas?” 

– “Tem razão, Roboão. Noé desconhece o que é uma boa organização.” 

Na noite do 40º dia Absalão estava cansado, mas não pôde esquivar-se de receber 

Noé em sua residência. 

– “Sr. Presidente, desculpe-me interromper o seu descanso mas o projeto já está 

pronto e as pessoas do GT-BAR ainda não foram nomeadas. Faltam também... ” 

– “Não se preocupe Noé. Falarei com o DB e apressarei a contratação do pessoal. 

Você sabe, apesar de ser o Presidente, não posso mudar as normas da organização. 

Se o fizesse não precisaria delas. Da chefia vem o exemplo do cumprimento de 

normas. Não se preocupe que o empreendimento está nas mãos de profissionais, e 

dos melhores! Boa noite Noé!...” 

No 80o dia Absalão passeava pela ravina. Estava orgulhoso. Era presidente de um 

empreendimento que já contava com 1.200 pessoas. Subitamente – “PUFF” – uma 

nuvem de fumaça. Ouviu-se então uma voz que dizia: “Absalão ponha gente de mais 

peso no topo, caso contrário o empreendimento afundará” 

Absalão correu à cabana de Noé: 

– “Noé, Noé, ponha um convés no alto do mastro. Vou colocar as pessoas mais 

pesadas em cima.” 

– “Mas Presidente, isso é impossível. Sempre o convés é embaixo e o mastro aponta 

para cima. Se aumentarmos a massa no topo, o barco vai emborcar.” 



 

53  

 

                             GESTÃO PÚBLICA UMA VISÃO SISTÊMICA: Textos Selecionados  

– “Não discuta, a orientação agora é comigo, Noé. Recebi ordens superiores de 

colocar homens mais pesados no topo e é isso que vou fazer. Cumpra minhas 

ordens!” 

Noé não retrucou. O Presidente estava nervoso! Balançando a cabeça, retirou-se 

vagarosamente. Estava acabrunhado e sentia-se um incompetente. Mas, o que 

estaria errado? 

No 90o dia, Gau adentra a sala do Presidente: – “Chefe, tenho aqui um relatório 

indicando que há desvio de cipós de amarração no almoxarifado. A listagem do 

computador não bate com a da Auditoria...” 

– “Que inferno, Gau! Coloque a sua equipe em campo. Jacob está fora de suspeita 

por ser meu amigo e companheiro de trabalho. Verifique o pessoal da carpintaria.” 

No 110o dia houve nova reunião da Diretoria. 

– “Senhores...” – falou gravemente o Presidente – “A situação do empreendimento é 

razoável, mas temos que tomar uma atitude mais séria quanto ao projeto do barco, 

que não está andando” 

– “Desculpe, Presidente” – falou o DC – “mas acho que o problema está com esse tal 

de Noé. Nos nossos arquivos não constam os exames de admissão dele e nem 

sabemos se é mesmo engenheiro naval”. 

– “Sim, a culpa é minha” – retrucou Absalão – “Mas quando contratei Noé ainda não 

existiam as normas do empreendimento.” 

 – “Tudo era muito improvisado naqueles dias, Sr. Presidente” – acrescentou o DI – 

“a culpa não é sua. Este Noé é um oportunista sem escrúpulos, querendo se passar 

por engenheiro naval sem ter freqüentado nenhum curso regular.” 

Todos concordaram com o DI e fizeram ácidas críticas a Noé. Absalão por fim decidiu: 

Ele seria despedido! 

Noé ficou furioso com a notificação. Nem exigiu a fração do 13o salário que lhe cabia. 

Estava disposto a sair daquela terra e o caminho mais fácil era pelo rio. Partiu para a 

floresta e reuniu 5 companheiros. 

– “Amigos, vamos cortar estas árvores, construir um barco e sair daqui” 

– “Mas Noé, não somos carpinteiros e não sabemos construir barcos!” 
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– “Não importa. Ensinarei a cortar madeira e já tenho os desenhos. Faremos uma 

equipe motivada com o objetivo de construir um barco para uma vida melhor em 

outras terras. Levaremos uns bichos a bordo para comermos na viagem. Só falta 

meter a mão na obra.” 

No 120o dia Absalão acordou preocupado. Chegando ao empreendimento, encontrou 

a sede praticamente vazia. Foi informado por Gau que os funcionários estavam em 

greve pela aprovação de um Plano de Cargos e Salários. 

Absalão correu ao telex, mandando a seguinte mensagem a Deus: “Senhor Criador. 

Dificuldades insuperáveis com o projetista atrasaram o empreendimento. Solicito 

prorrogação do prazo”. A resposta foi imediata: “Prorrogação negada”. 

E começou a chover. Absalão correu para fora, seguido de Job. A chuva estava cada 

vez mais forte, começando as águas a inundar tudo. Job gritou: 

– “Chefe, há um barco descendo o rio. Veja, na proa está escrito “Arca de Noé”. 

Fonte 

A ARCA de Noé. [S.l.: s.n.]. 
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AVALIAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS 
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Introdução 

uando se aborda o tema prestação de contas, especialmente, quanto às 

punições aos péssimos administradores ou àqueles que cometem crimes na 

aplicação dos recursos públicos, lembramo-nos, imediatamente, do Tribunal 

de Contas. Entretanto, apesar de este Tribunal ser o titular, órgão maior, da justiça 

de contas, existem os outros componentes que fazem parte do que denominamos 

“Sistema de Avaliação e Julgamento das Contas Públicas”, ou seja, o Cidadão, o 

Controle Interno, o Poder Legislativo, o Ministério Público e o Poder Judiciário.     

 

 

 

 

CIDADÃO 

CONTROLE 
INTERNO 

PODER 
LEGISLATIVO 

PODER 
JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL 
DE CONTAS 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

1 

2 

3 

4 

5 

 

O Cidadão 

A Constituição preceitua sobre o novo controlador - O CIDADÃO: qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. 

Atento às modificações introduzidas na Carta Maior, realçamos a participação do 

cidadão na administração pública, senão vejamos: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

Q 
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patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

(inc. LXXIII do art. 5º/C.F) 

 

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: plebiscito; referendo; iniciativa popular; 

(incs. I a III do art. 14/C.F) 

 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

(...) e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei; 

(§ 4º do art. 18/C.F) 

 

A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual; 
(§ 4º do art. 27/C.F) 

 

Cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal; 

(inc. XII do art. 29/C.F) 

 

Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 

do Município, da cidade ou de bairros, através de 

manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado; 

(inc. XIII do art. 29/C.F) 
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As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para 

exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei; 

(§ 3º do art. 31/C.F) 

 
Às comissões (do Congresso Nacional e suas Casas), em razão da matéria de sua 
competência, cabe: 

[...] 

realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

(§ 2º, inc. II do art. 58/C.F) 

 

Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 

(§ 2º, inc. IV  do art. 58/C.F) 
 

Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
(§ 2º, inc. V do art. 58/C.F) 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União (o artigo 75 estende para os Tribunais de 
Contas dos Estados e Tribunais e Conselho de Contas dos Municípios); 

(§ 2º, inc. IV do art. 74/C.F) 

 

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a 

participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 

trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 

armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 

[...] 

(caput  do art. 187/C.F) 

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: 

[...] 
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caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com  participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

(inc. VII, § único do art. 194/C.F) 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

[...] 

participação da comunidade. 

(inc. III, do art. 198/C.F) 

 

As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas 

com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, 

além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

[...] 

participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(inc. II, caput do art. 204/C.F) 

 

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras  formas de 

acautelamento e preservação. 

(§ 1º do art. 216/C.F) 

 

É verdadeira a premissa de que a participação da comunidade na discussão das 

diretrizes, metas e prioridades a serem estabelecidas no processo de planejamento é 

fundamental. É a vocação local para planejar os destinos da comunidade. 
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O Controle Interno 

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas adotados dentro de uma Entidade Governamental para a 

salvaguarda do seu patrimônio, a verificação da exatidão e da veracidade das 

informações contábeis, a promoção à eficiência das operações e o fomento à maior 

adesão à política prescrita pela Administração. Características de um sistema 

satisfatório de controle interno: 

 Um plano de organização que prevê uma separação apropriada de 
responsabilidades funcionais. 

 Um sistema de autorização e procedimentos de registro adequados para 
promover o controle contábil razoável sobre os elementos do ativo, passivo, 
receitas e despesas; 

 Adoção de práticas adequadas na execução dos deveres e funções de cada 
departamento da organização; e 

 Um grau de eficiência do pessoal proporcional às suas responsabilidades. 

 

Com esse dispositivo, a Constituição de 1988 aperfeiçoou-se em relação à 

Constituição anterior, pois obriga os três poderes a manterem controle interno, e 

não somente o Executivo. Observa-se, ainda, o seguinte sobre o controle interno: 

“Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, delas darão ciência ao Tribunal de 

Contas, sob pena de responsabilidade solidária.” 

Em última instância, a responsabilidade por bons controles internos está concentrada 

na pessoa do administrador. Os controles internos não deveriam ser vistos como 

sistemas separados ou especializados dentro da Entidade Governamental. Pelo 

contrário, eles deveriam ser concebidos como parte integrante de cada sistema que a 

Administração utiliza para regular e orientar suas operações. Neste sentido, os 

controles internos são controles gerenciais. 

Bons controles internos são essenciais para se alcançar uma gestão adequada das 

ações governamentais, incluindo responsabilidade financeira total sobre os recursos 

públicos existentes. Tais controles facilitam também o atingimento dos objetivos da 

administração, servindo como equilíbrio de situações indesejadas. 
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O Poder Legislativo 

No Brasil, entre 1946 e 1964, o Legislativo funcionava apenas como órgão ratificador 

das decisões do Executivo. Segundo Abranches & Soares (in Revista da Administração 

Pública), Afonso Arinos de Melo Franco, importante parlamentar desta fase,  “acusou 

o Legislativo de estar se tornando um obstáculo à eficiência do sistema político do 

País; para ele, a inexistência de uma maioria firme e homogênea fez com que as leis 

dependessem de barganhas e trocas de interesses, impedindo que se formulasse uma 

política efetivamente global para o País.” Para Afonso Arinos, ainda segundo 

Abranches & Soares, “a manutenção de um Legislativo atuante era indispensável, 

apesar de suas deficiências. A base de recuperação do Legislativo seria a colocação 

do Congresso no quadro das atividades que ele pode realmente exercer e que seriam 

muito mais políticas que legislativas. Ao Congresso caberia “controlar a legislação 

sem legislar e, como órgão político, caber-lhe-ia a iniciativa e a responsabilidade de 

promover a reforma política necessária ao País”. 

Com a redemocratização do País, o Legislativo moderno já não tem como principal 

atribuição somente a feitura das leis. Agora o seu novo e importante encargo passa a 

ser o controle das atividades do Executivo. 

Destacam-se como elementos de controle: 

 lei do plano plurianual; 

 lei de diretrizes orçamentárias; 

 lei orçamentária anual. 

Este controle é legítimo, pois o Poder Legislativo é mais democrático, por representar 

diversos segmentos da sociedade. 

Em nível municipal, cabe à Câmara de Vereadores apreciar as infrações político-

administrativas praticadas pelo Prefeito. A seguir, apresentam os casos mais comuns 

de infrações político-administrativas: 

a) Impedir o funcionamento regular da Câmara; 

b) Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 
devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de 
obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou 
auditoria, regularmente instituída; 

c) Desatender, sem motivo justo, às convocações ou aos pedidos de 
informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; 
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d) Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade; 

e) Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a 
proposta orçamentária; 

f)  Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 

g) Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 
omitir-se na sua prática; 

h) Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses 
do Município, sujeitos à administração da Prefeitura; 

i)  Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou 
afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara de Vereadores; 

j)  Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

Garantida a ampla defesa ao Prefeito acusado, a cassação do mandato é a pena 

imposta pela falta cometida. Ressaltemos que a decisão da Câmara quanto à 

cassação, precedida de processo regular, é definitiva. A cassação depende de 

deliberação da Câmara, pela maioria qualificada de dois terços dos seus membros. 

O Tribunal de Contas 

O Tribunal de Contas é o órgão exclusivo da justiça de contas públicas, portanto não 

faz parte do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário, nem do Poder Legislativo. 

Como órgão de controle externo, é auxiliar do Poder Legislativo, entretanto não é 

seu subordinado. Daí, é de suma importância a sua missão fiscalizadora dos recursos 

públicos, pois qualquer pessoa (física ou jurídica) que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a entidade 

governamental responda, tem o dever de prestar contas junto ao Tribunal de 

Contas. 

O Tribunal de Contas, como guardião do Patrimônio Público, tem as seguintes 

competências: 

1) apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais do chefe do Poder Executivo 
(União, Estados e Municípios); 

2) realizar, por iniciativa de órgãos do Legislativo, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades da administração direta e indireta; 
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3) prestar informações solicitadas por órgãos do Legislativo, sobre fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados 
de auditorias e inspeções realizadas;  

4) comunicar ao Poder Legislativo a sustação da execução de ato impugnado por 
ilegalidade; 

5) emitir pronunciamento conclusivo sobre matéria submetida a sua apreciação 
pelo Poder Legislativo;  

6) auditar, por solicitação do Poder Legislativo, projetos e programas autorizados 
na Lei orçamentária, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência e 
economicidade; 

7) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que 
derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público. Essas contas serão anualmente submetidas a julgamento; 

8) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, e as concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões; 

9) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 
a União participe, de forma direta ou indireta; 

10) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município; 

11) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multas proporcional ao dano causado ao erário; 

12) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

13) se não atendida a determinação de adoção de medidas necessárias ao 
cumprimento da lei, sustar a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão ao Poder Legislativo; 

14) representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, 
indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades de acordo com o nível 
hierárquico do gestor; 

15) determinar o afastamento temporário cautelar de responsável, se existirem 
indícios suficientes de que o mesmo possa retardar ou dificultar auditoria ou 
inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar ressarcimento; 

16) sempre que o Tribunal, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave 
a infração cometida, o responsável ficará inabilitado por um período de cinco a 
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oito anos para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 
âmbito da Administração Pública. 

A Constituição revela que as contas públicas, no seu exame, necessitam, 

previamente, de uma análise de natureza técnica e isenta de cunho político. Daí a 

escolha pelo órgão auxiliar denominado Tribunal de Contas. O controle técnico é 

exercido pelo Tribunal de Contas. 

Somos sabedores de que o controle no estado democrático é exercido pelos cidadãos 

e pela sociedade. Portanto, a fiscalização da sociedade é a maior garantia de uma 

“boa administração”. O crescimento da atuação da administração pública sinaliza a 

necessidade de se ampliar a competência dos órgãos de controle. Com a 

promulgação da Carta Magna de 05 de outubro de 1988, em vigor, os Tribunais de 

Contas entraram numa fase de mudanças e modernização. Com os princípios da 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, a fiscalização alcança o 

campo do desempenho das políticas públicas e seus níveis operacionais. O aspecto 

inovador reside nos princípios de economicidade, eficiência e eficácia, ou seja, passa-

se da fiscalização formal (orçamentária e financeira) à fiscalização substancial (de 

desempenho ou operacional). 

O Tribunal de Contas poderá propor a intervenção no Município, nas seguintes 

hipóteses: 

I.  se deixou de pagar, sem motivo de força maior, por 2 (dois) anos 
consecutivos, a dívida fundada; 

II. se não prestou as contas devidas, na forma da lei; 

III. se não tiver aplicado o mínimo exigido da receita resultante de 
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

IV. se não tiver aplicado o mínimo exigido da receita resultante de 
impostos nas ações e serviços de saúde.        

Na emissão do parecer prévio das contas do chefe do Executivo (Estado e Município), 

o Tribunal adota três situações: 

a - regulares, quando expressarem, de forma clara e precisa, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos 

atos de gestão dos responsáveis; 

b - regulares com ressalva, quando evidenciarem improbidade ou qualquer 

outra falha de natureza formal, ou ainda a prática de ato e gestão ilegítimo ou 

antieconômico, que não seja de natureza grave e não represente injustificado 

dano ao erário; 
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c - irregulares, quando comprovada qualquer das ocorrências: 

1) omissão do dever de prestar contas; 

2) grave infração à norma legal, ou regulamentar, de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, patrimonial ou operacional; 

3) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico; 

4) desfalque, desvio de dinheiro, bens e outros valores. 

O Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência ou 

descumprimento de determinação de que o responsável teve ciência, em processo 

de prestação ou tomada de contas. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas só 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Poder Legislativo. 

Quanto aos demais responsáveis por recursos públicos, o Tribunal de Contas julga, 

conclusiva e definitivamente, as contas pertinentes.   

“A Justiça de Contas Públicas somente será democrática na 

mesma proporção em que o Tribunal de Contas servir ao povo. A 

mais ninguém.” 

(Anônimo) 

O Ministério Público 

O Ministério Público é o guardião da ordem jurídica no País. Na movimentação dos 

recursos públicos, o Ministério Público é órgão importante no procedimento 

fiscalizatório. É o elo, quanto aos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativa, entre a sociedade e a justiça. 

Foi outorgada pela Constituição Federal - o código do povo - ao Ministério Público a 

função de proteger o patrimônio público e social. 

Cabe ao Ministério Público a investigação dos comportamentos de improbidade 

administrativa, com a instauração de inquérito civil, conseqüentemente com a 

propositura de ação civil pública. 

Qualquer cidadão pode noticiar ao Ministério Público, mediante “representação”, 

qualquer falta qualificada como improbidade administrativa. A “representação” 

conterá: 
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a) qualificação e endereço do representante; 

b) qualificação e endereço do agente público que praticou o ato de improbidade 

administrativa; 

c) a descrição da improbidade administrativa; 

d) indicação dos meios de provas ou, no mínimo, de indícios de veracidade do ato 

de improbidade administrativa. 

Se o cidadão não atentar para as características acima citadas, a representação pode 

ser arquivada. 

O Poder Judiciário 

“Sob a ponte da Justiça passam todas as dores, todas as misérias, todas as 

aberrações, todas as opiniões políticas, todos os interesses sociais. Justiça é 

compreensão, isto é, tomar em conjunto e adaptar os interesses opostos: a 

sociedade de hoje e a esperança do amanhã.” 

(Mauro Cappelleti - Jurista italiano) 

Cabe ao Poder Judiciário, através de seus órgãos, processar e julgar por crimes 

comuns, entre outros, o Presidente da República, Governadores e Prefeitos. É através 

da via judiciária que temos a certeza das garantias constitucionais, ou seja, “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A punição 

para aqueles que lesaram o patrimônio público será aplicada mediante processo 

legal. 

Em nível municipal, o prefeito será julgado pelo Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal de Vereadores, dos 

seguintes crimes: 

a) Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-la em proveito próprio ou 

alheio; 

b) Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas 

ou serviços públicos; 

c) Desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 

d) Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer 

natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam; 
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e)  Ordenar ou efetivar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em 

desacordo com as normas financeiras pertinentes; 

f)  Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município à 

Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos 

prazos e condições estabelecidos; 

g) Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da 

aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou 

externos, recebidos a qualquer título; 

h) Contrair empréstimos, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de 

crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

i) Conceder empréstimos, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, 

ou em desacordo com a lei; 

j) Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da 

Câmara, ou em desacordo com a lei; 

l) Adquirir bens, ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de 

preços, nos casos exigidos em lei; 

m) Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem 

desvantagem para o erário; 

n) Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei; 

o) Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir 

ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por 

escrito, à autoridade competente; 

p) Deixar de fornecer certidões de atos e contratos municipais dentro do prazo 

estabelecido em lei. 
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É Preciso Aprender a Mudar

ara incorporar essa cultura da visão integrada de inovação, os executivos 

precisam aprender a dizer ‘eu não sei’, enfatizou Tom Peters. E as empresas 

também têm de mudar muito. No entanto, uma pesquisa avaliou o 

desempenho das empresas brasileiras diante da necessidade de implementar 

mudanças rápidas, e os resultados não foram nada bons, como revelou, na Expo 

Management World, a professora Betania Tanure, da Fundação Dom Cabral. 

No estudo Mudança ou transformação: discurso ou realidade?, realizado em parceria 

com o pesquisador Sumantra Ghoshal – falecido em 2004 –, da London Business 

School, Betania analisou diversas empresas brasileiras que pretendiam implementar 

mudanças. E concluiu que a maioria das que se dispõem a mudar faz apenas 

alterações superficiais, sem chegar ao fundo da questão. 

A pesquisa detectou algumas características culturais que interferem profundamente 

na forma como esse processo é conduzido e forneceu indícios aos gestores quanto 

aos comportamentos que devem ser mudados ou administrados para que uma 

mudança profunda seja implementada... 

 o brasileiro se entusiasma por novos modelos gerenciais e tenta colocar 
vários deles em prática ao mesmo tempo, o que é uma boa maneira de não 
fazer nada, comentou Betania em sua apresentação; 

 apesar de muitos se dizerem abertos à mudança, a pesquisa também 
concluiu que a maioria teme a mudança e olha esse processo com 
desconfiança; 

 o brasileiro tende sempre a se mostrar mais satisfeito com seu próprio 
desempenho e o da empresa do que executivos de outros países; é o que eu 
chamo de subdesempenho satisfatório, brincou; 

 quanto maior a empresa, maior a tendência à complacência e à arrogância – 
o sucesso pode ser uma ameaça ao processo de mudança; as pessoas acham 
que se a empresa chegou onde está é porque está fazendo tudo certo; 

 a maneira como o brasileiro lida com o poder, revelada na pesquisa, também 
constitui um obstáculo à mudança; em geral, há grande dissimulação; as 

P 
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relações se tornam muito próximas e não se distinguem o que é público e o 
que é privado, o que é profissional e o que é pessoal; isso tem um lado muito 
bom, que é a capacidade de engajamento, que sabemos ser típica do 
brasileiro; mas também tem um lado ruim, no qual as pessoas têm medo de 
falar a verdade e não conseguem dar um ‘feedback’ realista. 

 
Outro aspecto interessante foi o fato de os brasileiros se concentrarem mais na 
solução do que no problema. Antes de aprofundar o estudo do problema e de saber 
exatamente o que está causando determinada situação, o brasileiro já sai com a 
solução. Isso pode ser uma armadilha para o processo de mudança: o uso de uma 
ferramenta ótima para o problema errado. Essa indisciplina é o lado sombra da nossa 
flexibilidade. 
Segundo Betania, para que um processo de mudança se efetive, 5% do esforço vem 

da estratégia e 95% depende das pessoas, o que significa que ele deve ser gerenciado 

por um líder capaz. Ainda é preciso destacar que nem todos os funcionários 

costumam ter o perfil exigido pelo momento de mudança. [...]  

Fonte: É PRECISO aprender a mudar. HSM Management. [S.l.], v. 9, n. 48, jan./fev. 05. 
 
 

 Controladoria Governamental  

 

O Que é Controladoria? 

 Controladoria é um segmento da Contabilidade, Administração e Economia, 
Ela utiliza primordialmente o controle e o processo de planejamento e 
orçamento como metodologias nos desempenhos de suas funções. O 

encarregado pela área de Controladoria em uma empresa é chamado de Controller 
ou Controlador. Tal área é considerada um órgão de staff, ou seja, de assessoria e 
consultoria, fora da pirâmide hierárquica da organização. 

A Controladoria se apóia num sistema de informações e numa visão multidisciplinar, 
sendo responsável pela modelagem, construção e manutenção de sistemas de 
informações e modelos de gestão das organizações, por isso é que se exige dos 
profissionais da controladoria uma formação sólida e abrangente a cerca do processo 
de gestão organizacional. 

Em 1993, foi criada no Brasil, no município do Rio de Janeiro, a primeira 
Controladoria-Geral. Este ato ficará registrado na história da administração pública 
brasileira. 

A controladoria desempenha um papel importante no dia-a-dia das instituições. 
Auxiliar na elaboração do orçamento, do planejamento, da implantação e/ou 
implementação dos modelos de decisão, gestão e informação, além de definir as 

A 
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estratégias e os objetivos são algumas das atividades que fazem parte das funções da 
controladoria, independentemente de sua natureza ser pública ou privada. 

Almeida, Parisi e Pereira (1999, p. 376-377) ressaltam que as funções da 
controladoria objetivam viabilizar o processo de gestão. Estes autores destacam as 
seguintes funções:  

a) Subsidiar o processo de gestão: Refere-se ao apoio e à estruturação das fases do 
processo de gestão, através do uso de sistema de informações que auxiliem a 
tomada de decisões;  

b) Apoiar a avaliação de resultado: Relaciona-se com análise e avaliação do resultado 
da instituição, em todas as suas dimensões, colaborando para o desenvolvimento de 
padrões;  

c) Apoiar a avaliação de desempenho: Compreende a elaboração da análise de 
desempenho das áreas, dos gestores e da entidade;  

d) Atender aos agentes do mercado: Refere-se às atividades desempenhadas para 
atender às demandas externas a organização. 

e) Gerir os sistemas de informações: Consiste na elaboração de modelos de decisões 
e de modelos de informações para o apoio à gestão;  
 6.2 As Funções da Controladoria 

A Controladoria serve como um órgão de coordenação e controle da cúpula 
administrativa. É ela que oferece os dados e informações, que planeja e pesquisa, 
visando sempre a mostrar a essa mesma cúpula os pontos críticos presentes e 
futuros que põem em perigo ou reduzem a eficiência administrativa. 

A função da Controladoria dentro de uma organização, de acordo com Kanitz (1976, 
p. 7-8 apud Moura e Beuren 2003 p.56), consiste em dirigir e implantar os sistemas 
de:  

a) Informação - compreende os sistemas contábeis e financeiros da empresa;  

b) Motivação - refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas;  

c) Coordenação - assessoria e proposta de soluções que o Controlador presta à 
direção da empresa;  

d) Avaliação - interpretação e avaliação dos resultados;  

e) Planejamento - determina se os planos são consistentes e viáveis e se podem 
servir de base para avaliação posterior; e  

f) Acompanhamento - consiste em acompanhar de perto a evolução dos planos 
traçados. 
            
6.3  Controladoria, Controle Interno e Auditoria 
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Os Municípios em Geral, no desempenho de suas funções baseados em normas ou 
rotinas concebidas, praticam, de alguma forma, o chamado Controle Interno de atos 
da administração, caracterizado por ações isoladas. 

Entretanto, a Constituição Federal em seus artigos 31, 70 e 74 e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59, sem falar da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas – LC 202/2000, estabelecem que a fiscalização dos atos da administração 
deve ser exercida com base num SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, concebido a 
partir de uma estrutura organizada e articulada, envolvendo todas as unidades 
administrativas no desempenho de suas atribuições. 

Esse sistema tem como objetivo apoiar tanto o Poder Legislativo quanto o Tribunal 
de Contas no exercício de suas funções de exercer a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos da 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de 
receita, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 
equidade. 

Em sua estrutura o sistema de controle interno está dividido em: 

 

 Controladoria Geral que é uma Unidade Administrativa em que o controlador 
Parecer sobre as contas anuais destacando: resultado das auditorias, 
atividades desenvolvidas, avaliação dos programas e cumprimento das 
metas, resultados orçamentário e financeiro, resultados apresentados nos 
balanços, evolução do estoque da dívida, créditos adicionais, gastos mínimos, 
limites de gastos e endividamento, atividades do Poder Legislativo. 

 Unidade operacional de controle interno – Visa informar a Controladoria 
Geral sobre a prática de atos ilegais, erros ou falhas; Colaborar com os 
trabalhos de auditoria, tomada de contas ou processo administrativo, além 
de cumprir as normas estabelecidas 

 Auditoria interna que tem como competências Verificação do cumprimento 
das normas de controle interno pelos servidores das Unidades Operacionais. 
Controle do Controle; Encaminhar o relatório à Controladoria Geral para 
emissão de parecer, conhecimento do Chefe de Poder correspondente, 
adoção de medidas cabíveis para corrigir eventuais falhas, indicação das 
medidas adotadas e a adotar, sugestão para instauração de tomada de 
contas especial e/ou processo administrativo e encaminhamento ao TCE. 
Sempre obedecendo ao sigilo das informações conhecidas em razão do 
exercício da função. 

 

 

A Constituição Federal do Brasil preceitua em seu art. 70: a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
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aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Em nível municipal, o sistema de controle interno do Poder Executivo tem a 
finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos do Município; 

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 municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

A controladoria é o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo. 
Controladoria é o órgão administrativo responsável pela gestão de todo o sistema de 
informações, visando subsidiar os gestores na correta aplicação dos recursos e 
mensuração dos resultados.  

Slomski (2005) apresenta a seguinte ideia de controladoria: 

“(...) Assim penso que a controladoria poderia ser sinônimo de concerto musical, ou 
seja, é aquele órgão, departamento, secretaria que fará com que haja uma sinfonia 
(reunião de vozes, de sons, consonância perfeita de instrumentos). Num mundo 
conturbado, onde cada um avaliado pelo que produz, é premente a existência de um 
órgão que faça essa concertação (ato de produzir sinfonia) - onde todos os 
instrumentos toquem de maneira isolada, porém sob a mesma batuta, ou seja, que 
todos trabalhem buscando um só objetivo, a maximização do resultado global da 
entidade. 

Para que haja a concertação, é preciso que o ente público conheça-se internamente, 
saiba quem são seus servidores, quais suas capacidades, suas virtudes, suas 
fraquezas. E, extremamente, saiba quantos são, quem são, quais são as necessidades 
do cidadão e como atendê-las. Não dá para continuar a administração baseada no 
achismo, onde o gestor público acha que a população precisa de algo”. 
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Arcabouço Legal

 Prefeito César Maia, do 

Rio de Janeiro, a respeito da Controladoria Municipal, reforça:

“A ideia da criação de um órgão exclusivo para 

tratar das questões de controle interno precisa ser 

encarada como função permanente de 

preservação do Estado, do qual devem ser exigidos 

procedimentos uniformes que possibilitem 

combate a práticas inadequadas no setor público”. 

Esse Projeto, que dispõe sobre a organização e disciplina do Sistema de Controle 

Interno e cria a Controladoria, tem a seguinte fundamentação legal: 

a) Constituição Federal – arts. 31, 70, 71, 74 e 75; 
b) Constituição Estadual – arts. 151 e 171; 
c) Lei Complementar nº 101/00 – arts. 1º, 54 e 59; 
d) Lei Orgânica do Município de Timon. 
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Modelo de Gestão 

 partir de 2010 a Prefeitura de Timon adotou um novo Modelo de Gestão 

para permitir a integração e a unidade da administração, reunindo esforços 

para qualificar a prestação de serviços públicos, modernizar a máquina 

administrativa, melhorar a situação das finanças municipais e otimizar a aplicação 

dos recursos. Um modelo que preserva conquistas da cidade, como a participação 

democrática por meio de audiências públicas quando da discussão e elaboração dos 

planos orçamentários (PPA-LDO-LOA), promovendo mudanças no sentindo integrar o 

cidadão à gestão pública municipal, ou seja, articula a integração entre o governo e a 

sociedade em favor da inclusão social. O modelo foi revisado e os 86 programas 

estratégicos tiveram suas ações concentradas em 9 programas. 

São premissas básicas do Modelo de Gestão a transversalidade, que articula a 

integração de várias secretarias e órgãos na execução das ações de cada programa, a 

territorialidade, que leva em conta no planejamento e execução dessas ações às 

regiões do município e a transparência, que permite a todos os cidadãos conferirem 

no Portal da Transparência o andamento dos programas. 

Os Eixos de Atuação 

A Visão Sistêmica do Modelo organiza a atuação governamental em cinco eixos, que 

correspondem aos núcleos de políticas da administração municipal:  

 Legislativo - dotar o Poder Legislativo de condições para exercer o poder 

emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e fiscalizar a 

administração; 

 Gestão Social - assegurar qualidade, agilidade, transparência, 

responsabilidade social e justiça fiscal às políticas municipais;   

 Gestão Eficiente - promover a universalização dos serviços públicos e 

melhorar continuamente sua qualidade;  

 Cidade de Oportunidades - criar ambiente propício à geração de empregos e 

de negócios, ampliar a qualificação profissional da mão-de-obra e promover 

a descentralização das atividades produtivas;  

 Cidade Sustentável - compatibilizar a busca por melhor qualidade de vida 

para as gerações presentes e futuras com a necessária redução dos impactos 

ambientais gerados pelas atividades urbanas.  

A 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/portaldegestao
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Os eixos se desdobram em 09 programas estratégicos com suas respectivas ações, 

integradas ao Plano Plurianual (PPA), com objetivos, indicadores e metas a serem 

alcançadas. 

Programas 

 Modelo de Gestão revisado no início de 2009 concentrou as ações 
municipais em 9 programas estratégicos:
 

PODER LEGISLATIVO 

EIXO PROCESSO LEGISLATIVO: Dotar o Poder Legislativo de condições para exercer 
o poder emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e 
fiscalizar a administração. 

 

 

PROGRAMA – 0040 PROCESSO LEGISLATIVO 
 
OBJETIVO 
Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades 

de suporte técnico-administrativo para atingir maior eficácia no exercício de 

suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa e de 

capacitação dos servidores. 

PÚBLICO-ALVO 
A população em geral 

ABRANGÊNCIA  
O Município  

INDICADORES (unidade de medida)  
Sem Indicador 

JUSTIFICATIVA 
A necessidade de representar o povo para a construção de uma sociedade 

soberana, livre, igualitária e democrática. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0001 Processo Legislativo 

 

O 
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PODER EXECUTIVO 

EIXO GESTÃO EFICIENTE: Assegurar qualidade, agilidade, transparência, 
responsabilidade social e justiça fiscal às políticas municipais. 

 

PROGRAMA – 0041 GESTÃO PÚBLICA 
 
OBJETIVO 
Dotar a administração municipal de meios adequados para consolidar-se no 

centro de excelência de gestão pública. 

PÚBLICO-ALVO 
A população em geral 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Desenvolvimento dos servidores (número de servidores capacitados) 

JUSTIFICATIVA 
O governo do município busca a constante melhoria de atuação, mediante 

formação e aperfeiçoamento de executivo, desenvolvendo tecnologia 

administrativa. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0002 Gestão Pública 
0003 Divulgação e Publicação 
0004 Gestão Judiciária 
0005 Controle Interno 
0032 Previdência Municipal 

 

PROGRAMA – 0042 MAIS RECURSOS, MAIS SERVIÇOS 
 
OBJETIVO 
Otimizar os recursos por meio da eficiência na arrecadação e no controle da 

despesa. 

PÚBLICO-ALVO 
Prefeitura de Timon 

ABRANGÊNCIA 
O Município 
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INDICADORES (unidade de medida) 
Arrecadação tributária (milhões de reais) 

JUSTIFICATIVA 
Necessidade de eficientizar os gastos públicos e incrementar a arrecadação da 

receita 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0006 Gestão Financeira 

 

PROGRAMA – 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

OBJETIVO 
Abertura de créditos adicionais e atendimento de passivos contingentes. 

PÚBLICO-ALVO  
Órgãos da administração municipal 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Sem indicador 

JUSTIFICATIVA 
Dotação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos 

adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita 

corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
7777 Reserva de RPPS 
9999 Reserva de Contingência 
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EIXO GESTÃO SOCIAL: Promover a universalização dos serviços públicos e melhorar 
continuamente sua qualidade; 

 

PROGRAMA – 0043 A RECEITA É SAÚDE 
 
OBJETIVO 
Melhorar o acesso aos serviços básicos especializados, com ampliação e 

qualificação da rede de atendimento, e fortalecer ações de proteção e 

promoção à saúde. 

PÚBLICO-ALVO 
A população em geral 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Cobertura do atendimento básico pelas equipes da saúde (percentual da 
população) 
Procedimentos ambulatoriais realizados na rede do município (número de 
procedimentos) 
Atendimentos em ações de promoção e proteção à saúde (número de 
atendimentos) 
JUSTIFICATIVA 
Necessidade de aprimorar o gerenciamento da rede básica e especializada, 

bem como as políticas de promoção à saúde. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0023 Saúde para Todos 

 

 

PROGRAMA – 0044 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS 
 
OBJETIVO 
Melhorar efetivamente a qualidade de vida das famílias de baixa renda (até 

um salário mínimo) com ações integradas. Transferência de renda, 

suplementação alimentar, atendimento emergencial para desempregados e 

capacitação para jovens, possibilitando meios para a superação da situação de 

vulnerabilidade. 

PÚBLICO-ALVO 
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Famílias com renda familiar total até 01 (um) salário mínimo. 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Atendimentos emergenciais sociais (pessoas atendidas)  

JUSTIFICATIVA 
Melhorar a gestão, o acesso e a qualidade das ações, serviços e informações 

de assistência social, com a finalidade de reduzir os indicadores negativos. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0019 Habitação Popular 
0024 Família Cidadã – Ações Sociais 
0028 Atenção Integral à Família 
0029 Pró-Jovem 
0030 Habitação 
0031 Direitos da Criança e do Adolescente 

 
 
 

PROGRAMA – 0045 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO 
 
OBJETIVO 
Garantir às crianças, adolescentes, jovens e adultos o acesso à educação 

visando, bem como a formação permanente dos profissionais de educação. 

Dar continuidade aos investimentos da infraestrutura física e pedagógica da 

rede para atender a demanda da educação básica. 

PÚBLICO-ALVO 
Crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Número de crianças cadastradas sem acesso a vagas em pré-escola (crianças 
 cadastradas)  
Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental (percentual de evasão) 
Taxa de evasão de alunos de EJA (percentual de evasão) 
Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental (percentual de evasão) 
Número de alunos atendidos na rede (alunos atendidos) 
 
JUSTIFICATIVA 
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Necessidade de implantar políticas e promover ações para o integral 

cumprimento da LDB. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0010 Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental 
0012 Educação Infantil 
0027 Educação Básica 

 
 
 

PROGRAMA – 0046 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
 
OBJETIVO 
Promover o acesso de crianças, jovens e adultos em atividades artísticas e 
culturais de qualidade nos diversos segmentos culturais de formação. 
 
PÚBLICO-ALVO 
Crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
 
ABRANGÊNCIA 
O Município 
 
INDICADORES (unidade de medida) 
Promoção de atividades culturais (atividades culturais promovidas)  
 
JUSTIFICATIVA 
Necessidade de ampliar quantitativamente o acesso de cidadãos à cultura. 
 
PROGRAMAS ANTERIORES 
0011 Formação Artística e Cultural 
0013 Promovendo a Cultura Popular 
0014 Leitura ao Alcance de Todos 
0015 Difusão e Desenvolvimento Cultural 
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EIXO CIDADE DE OPORTUNIDADES: Criar ambiente propício à geração de empregos 

e de negócios, ampliar a qualificação profissional da mão-de-obra e promover a 

descentralização das atividades produtivas. 

 

PROGRAMA – 0047 CRESCE TIMON 
 
OBJETIVO 
Fomentar e prospectar oportunidades de parcerias e de captação de 
investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico do município, 
com geração de emprego e renda para a população. 

PÚBLICO-ALVO 
A população em geral 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Licenciamento de atividades econômicas (número de licenciamentos) 
Alvarás concedidos (nº de alvarás)  

JUSTIFICATIVA 
Buscar o dinamismo econômico que o mercado oferece, aproveitando as 
vantagens competitivas do município. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0008 Geração de Empregos  
0009 Desenvolvimento Rural 
0026 Desenvolvimento do Turismo 
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EIXO CIDADE SUSTENTÁVEL: Compatibilizar a busca por melhor qualidade de vida 
para as gerações presentes e futuras com a necessária redução dos impactos 
ambientais gerados pelas atividades urbanas. 

 

PROGRAMA – 0048 CIDADE INTEGRADA 

OBJETIVO 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urbanização e 
manutenção dos espaços públicos, garantindo e otimizando a mobilidade 
urbana e rural, bem como proporcionar as intervenções necessárias para 
manter o patrimônio cultural do município. 

PÚBLICO-ALVO 
A população em geral 

ABRANGÊNCIA 
O Município 

INDICADORES (unidade de medida) 
Taxas de áreas verdes municipais (percentual) 
Índice de arborização (percentual) 
Indicador de coleta de lixo (percentual) 
Índice de melhorias de vias públicas (em definição) 

JUSTIFICATIVA 
Necessidade de proporcionar ambientes de qualidade, com infraestrutura e 
acessibilidade urbana, executando os serviços de manutenção e melhorias 
necessárias para o bem estar da população. 

PROGRAMAS ANTERIORES 
0007 Assentamento Rural 
0016 Melhoria da Infraestrutura Urbana e dos Serviços da Cidade 
0017 Recuperação, Ampliação, Construção de Estradas 
0018 Limpeza Pública 
0020 Urbanização 
0021 Serviços Urbanos 
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Estrutura Organizacional Mínima do Poder 

Executivo 

m modelo de gestão focada em resultados e orientada para o cidadão far-

se-á através de políticas públicas propostas nos respectivos Conselhos, que 

deverão ser desenvolvidas de forma sistêmica e em consonância com 

programas institucionais de órgãos e entidades públicas, associando obras, 

programas, serviços e benefícios socialmente úteis a objetivos e resultados 

garantidores de direitos sociais plenos. 

A definição de objetivos, a criação de indicadores e a avaliação de resultados, 

permitirão valorizar a contribuição útil de cada órgão e o interesse público do seu 

desempenho, envolvendo os dirigentes e servidores num projeto comum e 

responsabilizando-os pela otimização dos recursos, devendo implementar o 

compartilhamento das responsabilidades, a formação de equipes multidisciplinares 

e a organização por programas e ações. O Modelo Integrado de Gestão do Poder 

Executivo do Município de Timon tem como objetivo a racionalização do uso dos 

recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do Governo do Município na 

entrega de bens e serviços à sociedade, com a qualidade necessária. 

O Modelo Integrado de Gestão será composto pelos seguintes sistemas: 

I - Sistema de Controle Social; 
II - Sistema de Planejamento e Gestão; 
III - Sistema de Gestão Administrativa; 
IV - Sistema de Controle Interno. 

 
O Sistema de Controle Social será responsável por: 

I - coordenar, articular e mediar as relações do Governo na implementação de 

suas políticas públicas com os diferentes setores da sociedade civil organizada; 

propor a criação, promover e acompanhar a implementação de instrumentos 

de consulta e participação popular de interesse do Governo do Município; 

atuar no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil; 

promover a descentralização e desconcentração das ações de governo; 

subsidiar o Governo do Município com informações obtidas junto à população 

e a entidades representativas sobre a execução das políticas públicas e o 

funcionamento dos serviços públicos; 

U 
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II - coordenar a criação e o funcionamento dos comitês de articulação 

municipal e de articulação regional; promover a participação de 

representantes das regiões, no Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Econômico e Social, influenciando no processo de elaboração do 

planejamento e acompanhamento das políticas públicas; promover o debate 

das políticas municipais para cada região e da integração das economias 

regionais. 

O Sistema de Controle Social deverá garantir os espaços formais de interlocução 

com a sociedade e disponibilizar canais de divulgação, atendimento presencial e 

remoto ao cidadão, viabilizando a transparência das ações do Governo do Município 

e democratizando o acesso a informações e serviços públicos. 

Os canais de divulgação, atendimento presencial e remoto ao cidadão, serão 

organizados nos seguintes instrumentos, sem prejuízo de outras iniciativas e formas 

de interlocução:  

I - Ouvidoria Geral do Município; 

II - Portal da Transparência; 

III - Publicações oficiais em meio físico e digital. 

 
O Sistema de Planejamento e Gestão deverá estruturar as atividades de planejar, 

desenvolver e acompanhar ações que visem ao desenvolvimento territorial, 

econômico e social do Município de Timon; coordenar o processo de planejamento 

governamental, inclusive o plano plurianual; coordenar a descentralização das ações 

governamentais; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração, 

execução e acompanhamento da legislação orçamentária do Município; coordenar o 

processo de elaboração das diretrizes orçamentárias e os orçamentos estaduais; 

coordenar a gestão estratégica do Governo, desenvolver e aperfeiçoar o modelo de 

gestão e sistematizar o gerenciamento dos projetos estratégicos do Governo do 

Município. 

O Sistema de Gestão Administrativa deverá estruturar as atividades de planejar, 

desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, 

desenvolvimento organizacional e modernização administrativa aplicados à 

Administração Pública Estadual; promover, supervisionar e avaliar a execução de 

planos e projetos de tecnologia da informação; desenvolvimento de normas 

disciplinadoras dos procedimentos relativos a patrimônio, materiais, transportes e 

comunicações internas; sistematização da política de compras e aquisições de 
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serviços, estabelecendo critérios gerenciais e disciplinadores às regras e 

procedimentos dos processos de licitações e contratos, aplicados à Administração 

Pública Municipal. 

O Sistema de Controle Interno compreende, no âmbito do Poder Executivo, as 

atividades relacionadas com a defesa do patrimônio público, o controle interno, a 

auditoria pública, a prevenção e combate à corrupção, o incremento da 

transparência da gestão no âmbito da administração pública municipal e o apoio ao 

controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Entende-se por Sistema de Controle de Interno o conjunto de órgãos, funções e 

atividades, articulado pela Controladoria Geral do Município, como órgão central de 

coordenação, orientado para o desempenho das atribuições de controle interno 

indicadas na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica e em leis a serem 

aprovadas. 

A seguir, segundo a análise da controladoria geral do município, o organograma da 

estrutura mínima do Poder Executivo para atender o modelo integrado de gestão. 

 

SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE 

ÁGUAS E ESGOTOS 

FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE 

CULTURA 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUN. 

GESTÃO, PLANEJAM. E 

ORÇAMENTO 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 

FAZENDA 

GABINETE DO 
PREFEITO 

GABINETE DO VICE-
PREFEITO 

 
CASA CIVIL 

PROCURADORIA 
GERAL DO 

MUNICÍPIO DE 
TIMON - PGMT 

ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA 

 

CONTROLADORIA 
GERAL DO 
MUNICIPIO  

 

SEC. MUNICIPAL DE 

POLÍTICAS URBANAS 

 

SEC. MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 

SAÚDE 

SEC. MUN. DE 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 

SEC. MUN. DE 

MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO DE 

PREVID. TIMON 

FUNDAÇÃO JOÃO 

EMÍLIO FALCÃO 

SEC. MUN. DE 

DESENV. ECON. 

SUSTENTÁVEL 

 

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

ÓRGÃOS DE NATUREZA MEIO 

ÓRGÃOS DE NATUREZA FIM 
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Estrutura da Controladoria (Organograma) 

 seguir, o organograma da controladoria geral do município para 

desempenhar as funções de auditoria, contabilidade, ouvidoria, correição, 

planejamento estratégico e transparência na gestão municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
CONTROLADORIA

GERAL

Corregedoria Municipal

Secretaria

Executiva

Gestão de

Documentos

Subcontroladoria

de Auditoria

Subcontroladoria

de Engenharia

Subcontroladoria de 

Normas Técnicas e 
Desenvolvimento de 

Processos

Subcontroladoria

de Contabilidade

Subcontroladoria 

de Planejamento e 

Informações 

Gerenciais

Comissão do

Controle Interno

Controladoria

Adjunto

Assessoria Especial

Ouvidoria Municipal

Subcontroladoria

de Controle e 

Transparência

Conselho Municipal de 

Transparência e Controle
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Áreas de Atuação da Controladoria 

 
Ouvidoria Municipal 
Receber, examinar e encaminhar reclamações elogios e sugestões referentes a 
procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo 
municipal. 

Corregedoria Municipal  
Apurar possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e aplicar as 

devidas penalidades. 

Auditoria 
Realizar auditoria visando acompanhamento da execução dos programas, projetos e 

atividades e da movimentação dos recursos públicos, com a finalidade de avaliar os 

resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, 

contábil, patrimonial e operacional do Poder Executivo. 

Normas Técnicas e Desenvolvimento de Processos 
Estudar, elaborar e propor a edição de normas, rotinas e manuais a serem 

implantados, objetivando a melhoria do sistema de controle interno integrado 

visando à uniformidade dos procedimentos. 

Engenharia 
Fiscalizar os contratos de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder 

Executivo. 

Contabilidade 
Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas com o 

sistema contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário do Poder Executivo.  

Planejamento e Informações Gerenciais  
Elaborar o planejamento estratégico, formular diretrizes para implantação dos 

sistemas de custos e de informações gerenciais.  

Controle e Transparência 
Sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle 

e incremento da transparência na gestão da administração pública municipal.  
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Portal da Transparência  

 Portal Transparência Timon é um veículo desenvolvido pela Prefeitura, 

através da Controladoria Geral do Município, para oferecer ao cidadão de 

forma clara e ampla informações sobre a gestão das finanças do município. 

O Portal foi instituído por meio da Lei Municipal nº 1639, aprovada pela Câmara 

Municipal em 2010. 

Estão disponíveis para navegação, em tempo real, as seções de receita, despesa, 

execução orçamentária e financeira, quadro funcional, folha de pagamento, diárias e 

passagens e contratações de pessoal e em caráter emergencial e obras públicas 

contratadas.   

As informações presentes no portal tratam-se dos números oficiais da Prefeitura, 

dispostos a fim de ampliar o conteúdo já informado de forma agregada nos 

relatórios de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. São fontes de 

informações do sistema de controle interno: os relatórios de gestão fiscal e as 

demonstrações contábeis do município.  

O Portal estará em constante aprimoramento pela administração. A proposta é 

manter um veículo de fácil acesso, ágil e de ampla compreensão, para possibilitar 

que o cidadão exerça o seu papel no acompanhamento da correta aplicação dos 

recursos públicos. 

Através do site: www.cgmtimon.ma.gov.br a Controladoria-Geral do Município 

(CGM) recebe denúncias relativas à defesa do patrimônio público, ao controle sobre 

a aplicação dos recursos públicos município, à correição, à prevenção e ao combate 

à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão 

no âmbito da administração pública municipal. 

O cidadão, através do site, colabora com a CGMTimon na fiscalização do uso do 

dinheiro público, enviando denúncias que observem os seguintes requisitos 

mínimos: 

a) Envolvimento de órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal; quando 

se tratar da aplicação de recursos públicos; 

b) Envolvimento de agentes públicos do Poder Executivo Municipal, quando 

se tratar da aplicação de recursos públicos;  

c) Descrição do fato com fundamentação mínima que possibilite a apuração 

pela CGMTimon. 

O 

http://www.cgmtimon.ma.gov.br/


 

Mapa Estratégico 

implementação da estratégia exige que unidades e servidores 

estejam alinhados e compromissados com o referencial estratégico 

institucional. Para assegurar tal conexão, a organização deve dispor 

de processo de comunicação eficaz que retrate a forma pela qual as 

ações da organização se convertem em resultados que maximizam o cumprimento 

da missão institucional. Para tanto, construiu-se o mapa estratégico, ferramenta que 

apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização. Aponta, por 

meio de objetivos estratégicos, relações de causa e efeito e indicadores de 

desempenho, a forma pela qual ativos intangíveis da organização produzem 

resultados tangíveis. A tradução da estratégia por meio do mapa cria referencial 

comum e de fácil compreensão para unidades e servidores da organização. 

O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia da organização em um 

conjunto abrangente de objetivos que direcionam o comportamento e o 

desempenho institucionais. Os propósitos do mapa são definir e comunicar, de 

modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e servidores, o foco e a 

estratégia de atuação” escolhidos pela Controladoria Geral do Município, a forma 

como suas ações impactam no alcance dos resultados desejados, subsidiar a 

alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos. Quanto ao 

planejamento da controladoria, assevera-se a sua forma incipiente. A seguir, o mapa 

estratégico da controladoria geral do município: 
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Mapa Estratégico 
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Inovação: A Controladoria na Coordenação dos 

Sistemas de Gestão 

A controladoria é o órgão que faz a concertação. A atuação desse órgão extrapola o 

ambiente da fiscalização e auditoria e busca a coordenação dos sistemas de gestão. 

A visão sistêmica da gestão permite a verificação de esforços de todos os órgãos em 

busca de um objetivo comum. São os seguintes sistemas de gestão: planejamento, 

controle, de informações, gestão de pessoal e organizacional. Este cenário decorre 

dos pressupostos para área de atuação da controladoria: 

 A coordenação, planejamento e o controle são pontos centrais; 

 As relações de informação devem ser compreendidas na dimensão 

sistêmica; 

 A relação humana deve ser considerada e compreendida; 

 A cobrança de resultados não pode estar dissociada dos insumos necessários 

para seu alcance. 

A controladoria a partir de 2011 editará o Balanço Socioambiental que é um 
mecanismo utilizado pelas organizações para tornarem públicas as intenções e 
compromissos, visando à transparência de suas ações no exercício da sua 
responsabilidade socioambiental, trazendo informações qualitativas e quantitativas.  

A responsabilidade socioambiental consiste em um conjunto de práticas, ações e 
iniciativas capazes de tornar efetivo o princípio da função socioambiental, mediante 
a adoção, implementação e gestão de atividades sociais e ambientais em benefício 
da comunidade, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o 
desenvolvimento do ser humano. 

“Os desafios da gestão pública contemporânea são decorrentes das mudanças de 

paradigmas no mundo. Uma visão mais abrangente do mundo atual nos permite 

vislumbrar as transformações que a denominada “sociedade do conhecimento” ou 

“economia da informação” ou “sociedade da informação” está provocando na 

sociedade mundial. O ritmo do processo de globalização, numa velocidade cada vez 

maior, especialmente com a utilização das redes digitais, está provocando e exigindo 

mudanças profundas nos Estados-nação, nos governos e administrações públicas, na 

sociedade, nos âmbitos: local, regional, nacional e global, que vão além das esferas 

econômica, social e ambiental”. 
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Legislação - CGM 

LEIS (2006 a 2010) 

Nº da Lei Ementa 

1355, de 11.04.2006 
Organiza e disciplina o Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Municipal, Cria a Controladoria 
Geral do Município e dá outras providências. 

 

 
 

1472, de 27.12.2007 
 

Modifica a estrutura da Controladoria Geral do 
Município e dá outras providências. Cria a 
Subcontroladoria de Planejamento e Informações 
Gerenciais e a Subcontroladoria de Engenharia. 

 

1541, de 16.12.2008 Modifica dispositivos da Lei Municipal nº 1187/2000-
GP, de 11 de maio de 2000, que dispõe sobre a 
reorganização administrativa do município e dá 
outras providências. 

 

 
1545, de 16.12.2008 

 

Modifica a estrutura da Controladoria Geral do 
Município e dá outras providências. Cria os Cargos: 
Controlador Adjunto, Assessoria Especial e 
Coordenador de Gestão de Documentos. 

 

1548, de 30.12.2008 Fixa os vencimentos dos cargos comissionados, 
funções gratificadas e cria cargos em comissão na 
estrutura organizacional administrativa do Poder 
Executivo Municipal, e dá outras providências. 

 

 
1562, de 10.06.2009 

 

Modifica a estrutura da Controladoria Geral do 
Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 
Cria a Corregedoria Municipal. 

 

 
 
 

1600, de 20.11.2009 
 

Modifica a estrutura da Controladoria Geral e altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 1473/2007, que 
Institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências. A Ouvidoria 
passa a ser vinculada a Controladoria e é criada a 
Subcontroladoria de Controle e Prevenção. 
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1639, de 10.06.2010 
 

Institui o Portal Transparência Timon, e dá outras 
providências. 

 

PROJETO DE LEI 

Nº do Projeto de Lei Ementa 

 de 08.09.2009 
 

Dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Transparência Pública e Controle, e dá outras 
providências. 

 

DECRETOS (2006; 2008; 2009; 2010; 2012) 

Nº do Decreto Ementa 

 
 

024, de 05.06.2006 
 

Aprova as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Município de Timon, e dá 
outras providências. Revogado pelo Decreto 
091/2008. 

 

091, de 05.12.2008 
 

Dispõe sobre as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Município de Timon, e dá 
outras providências. Revoga o Decreto 024/2006. 
Determina a adoção do Processo Único da Despesa – 
PUD.  

 

099, de 19.12.2008 Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 

 

014, de 05.01.2009 Aprova o regimento interno da controladoria geral 
do município e dá outras providências. 

 

042, de 13.04.2009 Institui a Comissão de Programação Financeira – 
COPROF, e dá outras providências. 

 

079, de 16.07.2009 
 

Altera o regimento interno da controladoria geral do 
município - CGM. Determina as atribuições do 
Corregedor Municipal. 
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RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS (2008 a 2010) 

Nº da Recomendação 
Técnica 

Ementa 

 

001, de 17.06.2008 

Recomenda que o pagamento dos processos de 
despesa, somente, deverá ser efetuado após a 
realização da pré-auditoria pela Subcontroladoria de 
Auditoria da CGM. 

 

002, de 09.07.2008 Recomenda que a realização de despesa deve seguir 
a rotina definida pelo controle interno. 

 

 Recomenda aos Órgãos de Finanças ou equivalentes 
que todas as despesas empenhadas, cujo 
pagamento não se dê até o final do mandato (31 de 

 
135, de 28.12.2009 

Dispõe sobre as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Município de Timon, e dá 
outras providências. Revoga o Decreto 091/2009.   

 

136, de 28.12.2009 Estabelece procedimentos relativos ao cumprimento 
dos artigos 14, 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

 

 
137, de 28.12.2009 

Estabelece as regras do Processo de Controle 
Disciplinar e demais atos da Corregedoria Municipal.  

 

 
096, de 29.11.2010 

 

Dispõe sobre procedimentos de controle interno no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do 
município de Timon, e dá outras providências. 
Termo de Compromisso de Gestão. 

 

 
108, de 30.12.2010 

Dispõe sobre as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Município de Timon, e dá 
outras providências. Revoga o Decreto 135/2009. 

 

087, de 30.12.2012 Dispõe sobre o encerramento do Exercício 
Financeiro de 2012 e dá outras providências. 
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003, de 09.07.2008 dezembro), deverão ter garantidos os recursos 
financeiros suficientes para o seu pagamento dentro 
do próprio exercício financeiro em que a obrigação 
foi contraída. 

 

004, de 09.07.2008 Recomenda a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, a observância dos prazos e peças 
constantes do Cadastro Específico do INSS - CEI. 

 

005, de 09.07.2008 Recomenda a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, que a expedição de Ordem de 
Serviço deverá ser acompanhada de nota de 
empenho assinada pelo Ordenador de Despesa. 

 

006, de 09.07.2008 Recomenda a Gestão de Pessoal ou equivalente que 
entre 1º de julho a 31 de dezembro do ano de 2008, 
no qual serão considerados ilegais quaisquer atos 
que resultem em aumento de despesa com pessoal. 

 

007, de 14.07.2008 Recomenda aos Órgãos de Protocolo ou 
equivalentes que a Solicitação de Pagamento, 
somente, deverá ser recebida e autuada com a nota 
de empenho devidamente assinada pelo Ordenador 
de Despesa. 

 

008, de 01.08.2008 Recomenda que a solicitação de pagamento das 
despesas relativas ao fornecimento de energia, 
telefonia, água e folha de pagamento deverá ser 
efetuada mediante a utilização do formulário 
Solicitação Interna de Pagamento – SIP. 

 

009, de 22.08.2008 Recomenda que as minutas de Convênio, nos casos 
que o Órgão do Poder Executivo é o concedente, 
devem ser previamente examinadas e aprovadas 
pela Procuradoria Geral do Município. 

 

 

010, de 22.08.2008 Recomenda que, nos casos em que o Órgão do 
Poder Executivo for o concedente, devem incluir em 
cláusula especifica no termo do convênio o crédito 
orçamentário e o respectivo número da nota de 
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empenho da despesa. 

 

011, de 22.08.2008 Recomenda que, nos casos que o Órgão do Poder 
Executivo é o concedente, deve ser liberado o 
recurso do convênio após o cadastro na Divisão de 
Convênios, que deverá manter, em conjunto com o 
processo referente ao termo de convênio, as 
informações que lhe são referentes. 

 

012, de 22.08.2008 Recomenda que a formalização de convênio deve 
observar as disposições da Instrução Normativa STN 
1/1997. 

 

013, de 22.08.2008 Recomenda em quais casos a contratação deve ser 
formalizada obrigatoriamente por meio de termo de 
contrato e os demais casos onde o termo de 
contrato é facultativo, podendo ser substituído por 
instrumentos hábeis. 

 

014, de 22.08.2008 Recomenda que os contratos devem ser numerados 
e arquivados em ordem cronológica. 

 

015, de 22.08.2008 Recomenda que as minutas de Contrato devem ser 
previamente examinadas e aprovadas pela 
Procuradoria Geral do Município. 

 

016, de 22.08.2008 Recomenda que, nos casos em que o Órgão do 
Poder Executivo é o concedente, devem incluir em 
cláusula especifica no termo do contrato o crédito 
orçamentário e o respectivo número da nota de 
empenho da despesa. 

 

017, de 22.08.2008 Recomenda quais as cláusulas devem conter no 
contrato.  

 

018, de 22.08.2008 Recomenda que se abstenham de realizar despesas 
com festividades, eventos comemorativos, lanches e 
refeições para servidores, conselheiros e 
convidados, presentes, brindes e outros congêneres, 
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incompatíveis com as finalidades institucionais da 
entidade. 

 

019, de 22.08.2008 Recomenda aos órgãos de finanças ou equivalentes 
que os cheques cancelados devem ser anexados aos 
respectivos canhotos e mantidos em arquivo para a 
realização de auditoria. 

 

020, de 22.08.2008 Recomenda os requisitos mínimos para realização 
de licitações no caso de execução de obras e 
prestação de serviços. 

 

021, de 22.08.2008 Recomenda que as licitações para contratação de 
obra ou serviço devem ser precedidas da elaboração 
do projeto básico. 

 

022, de 22.08.2008 Recomenda que nas licitações para contratação de 
obras é obrigatório o projeto executivo. 

 

023, de 22.08.2008 Recomenda que os pagamentos de processos de 
despesas relativos à aquisição de equipamentos e 
material permanente (4.4.90.52), somente serão 
efetuados após a declaração expressa, em 
documento fiscal ou equivalente, do departamento 
de patrimônio de que foram adotados os 
procedimentos de tombamento. 

 

024, de 19.09.2008 Recomenda às Comissões de Licitação, que a 
autorização para a realização de despesas referentes 
a compras e serviços que não de engenharia, deverá 
ser efetuada mediante a utilização do formulário 
Autorização de Compras e Serviços, bem como 
acompanhada de nota de empenho assinada pelo 
Ordenador de Despesa. 

 

 

025, de 22.09.2008 Recomenda que nas aquisições com valor superior 
ao estabelecido para a modalidade “convite”, 
atentem para a obrigação de designar comissão, 
composta por, no mínimo, três membros, para o 
recebimento e conferência da quantidade e 
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qualidade dos objetos licitados, consoante disposto 
no art. 15,§ 8º, da Lei nº 8.666/93. 

 

026, de 29.10.2008 Recomenda ao setor de empenho ou órgão 
equivalente que realize a operação de empenhar, 
somente com os documentos: Solicitação de 
Despesas – SD, Requisição de Diárias – RD e 
Requisição de Adiantamento – RA, devidamente 
autuados no setor de protocolo. 

 

027, de 03.11.2008 Recomenda à Secretaria Municipal de Educação, 
órgão responsável pela gestão dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Fundeb, que estes recursos sejam 
aplicados de acordo com o que estabelece a 
legislação (§§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 
Federal; Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB). 

 

001, de 02.01.2009 Recomenda aos Órgãos de Protocolo ou 
equivalentes que a abertura do processo único de 
despesa - PUD deverá ser autuada com o formulário 
Autorização de Abertura do Processo Único de 
Despesa - AAPUD (modelo em anexo), devidamente 
assinado pelo Ordenador de Despesa, conforme 
Decreto 091, de 05.12.2008. 

 

002, de 02.01.2009 Recomenda que a realização de despesa referente a 
compras, serviços e obras de engenharia, deverá 
seguir a rotina do Processo Único de Despesa – PUD, 
do controle interno. 

 

003, de 25.02.2009 Recomenda que os responsáveis pela elaboração da 
folha de pagamento devem encaminhá-la à 
Controladoria Geral do Município, até o dia 25 de 
cada mês, para efetivação da liquidação da despesa. 

 

004, de 09.03.2009 Recomenda que os responsáveis pela elaboração da 
folha de pagamento devem, rigorosamente, incluir 
remuneração de servidor na respectiva folha, quer 
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para cargo em comissão, quer para cargo de função 
gratificada, quer para cargo de provimento efetivo, 
se houver cargo estabelecido em lei. Nos casos de 
gratificação de produtividade, ou a qualquer título, 
deve verificar a existência de lei. 

 

005, de 25.05.2009 Recomenda que o servidor que perceber diárias 
apresentará, após o retorno do deslocamento, em 
05(cinco) dias úteis, a Controladoria o Relatório de 
Viagem - RV (modelo 06, do Decreto 091/08). 

 

006, de 17.06.2009 Recomenda que os processos de pagamentos de 
despesas, após a realização da pré-auditoria 
(liquidação de despesa), serão encaminhados ao 
gestor da despesa para autorização de pagamento, 
que em seguida encaminhará à Secretaria Municipal 
de Finanças para efetivação do pagamento (com 
exceção das Secretarias Independentes). 
A Secretaria Municipal de Finanças após a efetivação 
do pagamento devolverá o processo da despesa ao 
Gestor de Despesa que o encaminhará a 
Subcontroladoria de Auditoria para verificar se o 
pagamento obedeceu às normas de controle 
interno, enviando para os registros contábeis 
pertinentes. 

 

007, de 17.06.2009 Recomenda que as despesas relativas a compras, 
serviços e obras serão efetuadas, quer com pessoas 
jurídicas, quer com pessoas físicas, mediante prévio 
cadastro na Comissão de Registro Cadastral – CRC, 
da Coordenadoria Geral de Controle das Licitações 
Públicas do Município. 

 

008, de 02.07.2009 Recomenda às Unidades de Tesouraria da 
Administração Direta e da Indireta que as 
transferências financeiras efetivadas entre contas 
bancárias, quer por ofício, quer on-line, serão 
formalizadas mediante o formulário “Diário de 
Transferências Financeiras – DTF. 

 

009, de 30.07.2009 Recomenda às Unidades de Recursos Humanos 
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(folha de pagamento) da Administração Direta e 

Indireta que as despesas com pessoal e encargos 

sociais serão formalizadas (autuadas) mediante 

formulário Autorização de Empenho de Despesa 

com Pessoal – AEDP, em anexo. O referido 

formulário será assinado pelo responsável do setor 

de recursos humanos e pelo ordenador de despesa 

de cada órgão. O arquivamento, para efeito de 

fiscalização pela Controladoria Geral do Município e 

pelo Tribunal de Contas, no setor de recursos 

humanos, será feito em pastas separadas, por 

órgão, composto pelos seguintes documentos: 

Revogada pela Recomendação Técnica Nº 010/2009. 

 

010, de 03.08.2009 Recomenda às Unidades de Recursos Humanos 

(folha de pagamento) da Administração Direta e 

Indireta que as despesas com pessoal e encargos 

sociais serão formalizadas (autuadas) mediante 

formulário Autorização de Empenho de Despesa 

com Pessoal – AEDP, em anexo. O referido 

formulário será assinado pelo responsável do setor 

de recursos humanos e pelo ordenador de despesa 

de cada órgão. O arquivamento, para efeito de 

fiscalização pela Controladoria Geral do Município e 

pelo Tribunal de Contas, no setor de recursos 

humanos, será feito em pastas separadas, por 

órgão, composto pelos seguintes documentos: 

Revogada pela Recomendação Técnica Nº 001/2010. 

  

001, de 04.01.2010 Recomenda às Unidades de Recursos Humanos 
(folha de pagamento) da Administração Direta e 
Indireta que as despesas com pessoal e encargos 
sociais serão formalizadas (autuadas) mediante 
formulário Autorização de Empenho (Modelo 04 do 
Decreto nº 135 de dezembro de 2010). O referido 
formulário será assinado pelo responsável do setor 
de recursos humanos e pelo ordenador de despesa 
de cada órgão. Orienta quanto aos documentos a 
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serem arquivados para efeito de fiscalização. Revoga 
a Recomendação Técnica Nº 10/2009. 

 

COMUNICADOS (2010) 

Nº do Comunicado Ementa  

001, de 22.02.2010 Comunica aos setores responsáveis pela a 
elaboração das Folhas de Pagamento, que as 
mesmas deverão ser encerradas até o dia 20 de cada 
mês, e encaminhadas até o dia 25 de cada mês à 
Subcontroladoria de Auditoria, desta Controladoria 
Geral, para efetuar a liquidação da despesa. 

 

002, de 22.02.2010 Em cumprimento à Lei Complementar nº 101/00 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), alterada pela Lei 
Complementar nº 131/09 (Lei da Transparência) e, 
ainda, à Lei Municipal nº 1355/06 e aos Decretos 
Municipais nºs 135/2009 e 0136/2009, comunica 
que os processos de despesas deverão ser autuados 
no protocolo, após a declaração de disponibilidade 
financeira, pela área de finanças, suficiente para o 
atendimento da despesa solicitada. 

 

003, de 22.02.2010 Em cumprimento à Lei Complementar nº 101/00 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), alterada pela Lei 
Complementar nº 131/09 (Lei da Transparência) e, 
ainda, à Lei Municipal nº 1355/06 e dos Decretos 
Municipais nºs 135/2009 e 0136/2009, comunica aos 
gestores públicos (ordenadores de despesa), no 
âmbito do Poder Executivo, que o aumento de 
despesas requer adequação orçamentário-financeira 
com a Lei Orçamentária e com as metas de 
resultados fiscais previstas na LDO/2010. Nos termos 
do Decreto Municipal nº 0136, de 28 de dezembro 
de 2009, a geração de despesa deverá estar 
acompanhada dos documentos pertinentes. 

 

004, de 22.02.2010 Em cumprimento à Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações 
e Contratos), de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, à Lei Municipal nº 1.355/06 e aos 
Decretos Municipais nºs 135/2009 e 0136/2009, 
comunica aos gestores públicos (ordenadores de 
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despesa), aos responsáveis pela realização de 
licitações e gestores de contratos que devem 
obedecer rigorosamente as Deliberações do Tribunal 
de Contas da União, referentes aos procedimentos 
de formalização e execução dos contratos. 

 

RESOLUÇÕES (2008) 

Nº da Resolução Ementa  

001, de 01.02.2008 Dispõe sobre o Documento de Autenticação de Nota 
Fiscal para Órgão Público (DANFOP), e dá outras 
providências.  

 

002, de 01.02.2008 Dispõe sobre pré-auditoria (liquidação da despesa) 
realizada pela Controladoria Geral do Município. 

 

003, de 01.02.2008 Dispõe sobre a solicitação de despesa de material de 
consumo, outros serviços de terceiros e 
equipamento e material permanente no âmbito do 
Poder Executivo. 

 

004, de 01.02.2008 Dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento 
do INSS e retenção do Imposto de Renda no âmbito 
do Poder Executivo. Revogada pela Resolução Nº 
006/2008. 

 

005, de 05.07.2008 Institui modelo de certificados de auditoria e dá 
outras providências. 

 

006, de 01.09.2008 Dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento 
do INSS e retenção do Imposto de Renda no âmbito 
do Poder Executivo. Revoga a Resolução Nº 
004/2008. 

 

 


