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RESUMO 

 

 

Diante da importância do tema relacionado à atividade de controle interno governamental, 

no cenário nacional e internacional, tendo em vista o aumento da corrupção e a ineficiência 

administrativa no alcance dos resultados voltados para os cidadãos e ainda, da escassez de 

pesquisas exploratórias acerca da atividade de controle com enfoque na efetividade em busca 

da melhoria do gasto público, este estudo procurou identificar práticas da gestão do controle 

interno governamental que repercutem efetivamente na melhoria da qualidade do gasto 

público. Para isso procurou conceituar a qualidade do gasto relacionada à atuação do controle 

interno governamental e avaliar o modelo gerencial de controle interno adotado pelo Estado 

de Pernambuco, diagnosticando as práticas que estão diretamente relacionadas à melhoria da 

qualidade na aplicação do recurso público.  A escolha do órgão de controle interno 

governamental do Estado de Pernambuco para o objeto deste estudo deve-se ao fato deste 

órgão ter sido palco de grandes mudanças na sua gestão com vistas à renovação e adaptação à 

nova demanda da sociedade que clama pela transparência e qualidade na aplicação do recurso 

público. Dos resultados apresentados foi possível identificar práticas decorrentes da ação do 

órgão de controle interno na gestão pública que indicaram um ganho financeiro para o Estado, 

ficando assim o recurso disponível para a ampliação de benefícios destinados à sociedade. 

Salientou-se, ainda, o custo da estrutura organizacional do órgão de controle, fato que apontou 

para um resultado econômico positivo decorrente das ações do órgão de controle interno. O 

estudo concluiu pela existência de alinhamento do órgão de controle de Pernambuco com os 

princípios mais modernos de gestão a partir do enfoque no resultado das ações. No entanto, 

apesar de estar na direção certa, ficou evidente a necessidade de grandes avanços com o fim 

de potencializar as ações de controle na gestão pública estadual.   

 

Palavras-chave: controle interno governamental; qualidade do gasto público; práticas do 

Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Due to the importance of the government‟s internal control, countrywide and worldwide, 

given the increase of corruption and the administrative inefficiency towards the citizens and 

the lack of research about the controlling activity of the government expenditures with public 

money, this study tried to identify the government management to improve the public 

spending. Thereupon, the study attempted to examine the quality of the outlay related to the 

government‟s internal control and analyze the management system of internal control used by 

the state of Pernambuco, identifying the best practices that are directly related to the 

efficiency of the public resources outflow. The agency of internal control of the Pernambuco 

state government was chosen as the subject of analysis as a result of the fact that this agency 

has gone through huge administrative changes due to the renovation and adaptation to the new 

demand made by the society, which wants transparency and quality in the control of public 

money expenditures. In the results shown, it was possible to verify practices that indicated a 

financial gain for the State, which means that there are resources available to be spent in the 

enlargement of the benefits towards the society. The organizational structure costs of the 

control agency were also shown, which pointed to a positive economical result as a result of 

the practices done by the internal control agency. The study concluded that the Pernambuco 

internal control agency is aligned with the most modern principles of management, which 

focus on the results of the actions. However being in the right direction, it was clear that 

improvements related to the increase of administrative control practices in the state were 

observed. 

 

Key Words: government‟s internal control; quality in the control of public money 

expenditures; practices of the Pernambuco state government. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A extrema rapidez com que se alteram os cenários político e econômico, aliada à crescente 

complexidade da sociedade contemporânea, tem exigido um profundo remodelamento da 

Administração Pública Brasileira que assume obrigações perante os cidadãos e procura 

dialogar com os anseios dos mais diferentes conjuntos de atores sociais. 

Essa é a realidade imposta pela Constituição Federal de 1988, uma carta política que 

reflete os interesses da sociedade brasileira. O grande desafio está na implementação dos 

direitos fundamentais ditos positivos porque exigem a atuação direta e efetiva do Poder 

Público. 

A efetividade da atuação do poder público está associada à Emenda Constitucional nº 

19/98 (EC 19/98), que alterou profundamente o modelo administrativo do Estado, sendo 

elevado o princípio da eficiência à condição de princípio constitucional expresso. Segundo 

Bresser-Pereira (2002), a reforma constitucional, que ficou conhecida como “Reforma 

Administrativa”, é parte fundamental da reforma gerencial apresentada pelo governo federal 

em 1995. Muitas outras mudanças implementadas, também de caráter institucional, foram 

infra-constitucionais. 

A mudança no ambiente naturalmente demanda a adequação das organizações e de seus 

membros. Variações ocorridas no meio exterior impõem a mudança e influenciam 

diretamente na sobrevivência e progresso de uma organização em busca do equilíbrio 

dinâmico. 

O sucesso das organizações depende de sua capacidade de ler a realidade externa, rastrear 

mudanças e transformações. Na medida em que a conjuntura econômica se retrai ou se 

expande, que alteram as necessidades dos clientes ou consumidores, que mudam os hábitos e 

tendências do público, as organizações precisam modificar sua linha de ação, renovar-se, 

ajustar-se, transformar-se e adaptar-se rapidamente. 

Dentro dessa concepção, vale ressaltar o pensamento de Motta, P. (2007, p. 252) sobre o 

ritual permanente da transição das organizações. Segundo o autor, o mundo contemporâneo 

“tem revelado que a mudança tornou-se uma dimensão natural e incorporada à vida 

organizacional”. Trata-se do equilíbrio dinâmico das organizações.  

Na realidade atual o cientista percebe o não-equilíbrio com naturalidade, é a alternância 

permanente em busca do equilíbrio organizacional. Segundo o princípio da “co-evolução”, do 

físico belga Ilya Prigogine, os organismos vivos são transformados, não ao curso de uma 

adaptação seletiva a ambientes específicos, mas como resultado da interação com todos os 
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fenômenos circundantes. Segundo Prigogine (1989) o caos termina por desembocar em 

estruturas ordenadas, essa é a nova ordem que nasce do caos e que fundamenta a ciência 

moderna em todos os seus campos de estudo.  

O texto constitucional trata o controle interno no art. 74 de forma ampla e enfatiza 

aspectos relacionados à função Auditoria em detrimento das demais funções também 

relacionadas ao controle interno (Controladoria, Ouvidoria e Corregedoria). Este fato faz com 

que a prática jurídica e administrativa considere o controle interno um simples mecanismo de 

fiscalização a posteriori, alheio ao princípio de excelência do controle que é o enfoque no 

resultado da gestão. 

Dentro desse contexto o Controle Interno do Estado de Pernambuco vem, desde 2003, 

passando por um processo de modificação, cuja inspiração busca fundamento nos princípios 

das Reformas Administrativas do Estado capitalista. A Reforma Gerencial concebeu como 

completa a Reforma Burocrática, por ter estabelecido o serviço público profissional e 

reformulou-a, transformando, assim, a gestão pública. Destacam-se, ainda, os Princípios de 

Administração Científica, importante fonte inspiradora, uma vez que, segundo Motta, F. 

(2001), Taylor é o primeiro teórico da administração e, de uma forma ou de outra, toda a 

teoria das organizações fundamenta-se em seu trabalho ou dialoga com suas idéias. 

Essas transformações no Estado de Pernambuco foram concebidas a partir do modelo de 

controle interno idealizado em 1998, por dirigentes e técnicos da Diretoria de Controle do 

Tesouro Estadual (DCTE), órgão da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

(SEFAZ), responsável, à época, por coordenar, supervisionar e controlar as atividades de 

administração financeira, dívida pública, contabilidade e auditoria no âmbito do Poder 

Executivo Estadual. 

Para dar suporte a esse modelo de controle interno, algumas ações foram desenvolvidas no 

âmbito da área financeira da Secretaria da Fazenda. Dentre elas, destaca-se a reestruturação 

administrativa, no âmbito da SEFAZ, que criou a Controladoria Geral do Estado (COE), em 

substituição à Auditoria Geral do Estado (AUGE). A Controladoria Geral do Estado, órgão 

integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda, representou uma primeira mudança de 

paradigma quanto à forma de atuação do controle interno no Estado, com o propósito de atuar 

preventivamente, o mais perto possível dos fatos ocorridos, de maneira a tornar possível a 

correção de rumos durante o processo de execução da despesa. Assim, o controle interno 

deixa de ter o enfoque exclusivo de auditoria, com o objetivo único de apontar erros e 

irregularidades cometidas pelos gestores dos recursos públicos.  
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Em 2007, outra grande transformação ocorreu, foi criada uma Secretaria específica para 

cuidar desta função, a Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado (SECGE) que 

absorveu as atribuições da COE e ampliou a sua área de atuação.  

Os principais usuários do resultado do trabalho da SECGE são a sociedade e o próprio 

Estado, uma vez que a primeira logra encontrar na nova Secretaria uma parceira na construção 

de mecanismos eficazes de controle social dos gastos públicos bem como do 

acompanhamento dos programas de governo e o segundo, mediante seus órgãos e entidades, 

tem na SECGE um instrumento de orientação preventiva e de correção de desvios, fornecendo 

maior segurança à ação do administrador público. 

As modificações que estão sendo desenhadas no âmbito do Estado de Pernambuco 

encontram-se refletidas também no cenário nacional.  As mudanças no Sistema de Controle 

Interno adotado em Pernambuco e instituído de forma pioneira pela Lei Complementar n.º 

141, de 03 de setembro de 2009, foram recepcionadas pelo Conselho Nacional dos Órgãos de 

Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (CONACI) a partir de duas 

iniciativas: 

 

1. A proposta de Emenda Constitucional n.º 45/09, do Senador Renato 

Casagrande (ES) que cria um novo inciso na Carta Magna, indicando regras para a 

instituição e atuação dos órgãos de controle interno, reconhecendo sua essencialidade, a 

necessidade de instituição de órgãos permanentes de controle e a criação de carreiras 

específicas para o controle interno. 

 

2. O Substitutivo do senador Arthur Virgílio aos Projetos de Lei (PL) n.º 229 e 

248 de 2009, em tramitação no Senado, que incorporou, entre outros conceitos, as 

sugestões do Conaci acerca das principais macro-funções do controle interno, divididas 

em controladoria, correição, auditoria e ouvidoria, assim como o conceito do controle 

interno como um conjunto de órgãos, funções e atividades articulado por um órgão central 

de coordenação e orientado para o desempenho das suas funções. O substitutivo em 

análise no Senado Federal indica que é competência de cada ente definir a respectiva 

organização administrativa para o funcionamento do controle interno, respeitando a 

independência dos estados e municípios na implementação do sistema de controle. 

 

A proposta de sistema de controle interno em análise no Congresso para criação de um 

modelo nacional, tanto na Emenda Constitucional quanto nos Projetos de lei federal foi 
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implantada de forma pioneira em Pernambuco com a criação da SECGE, da carreira de 

controle interno no Estado e a criação do modelo integrado de gestão do poder executivo do 

Estado de Pernambuco. 

A Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado (SECGE) é o órgão central de 

coordenação e articulação do sistema de controle interno, orientado para o desempenho das 

atribuições de controle interno indicadas na constituição e na própria lei complementar.  

Essas transformações ocorridas no Estado de Pernambuco apontam para uma mudança 

muito mais profunda do que a simples mudança estrutural, pois traz consigo uma redefinição 

dos principais paradigmas norteadores, até então, da prática de controle interno no Estado. 

     Na linguagem usual, paradigma é visto como sinônimo de modelo. É um modelo 

explicativo, que pode (ou ao menos deveria) ser continuamente reformulado. Assim, um novo 

paradigma é aceito quando consegue explicar a realidade mais – ou melhor – do que o 

paradigma em vigor. Por mais criticáveis que algumas teorias administrativas possam nos 

parecer hoje, na época em que foram criadas, elas certamente pareciam ser o que havia de 

melhor – e por isso foram adotadas e praticadas. Elas eram consoantes com a realidade em 

que foram criadas: seu momento histórico, seu contexto político-social, seu nível de 

comunicação (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

     Motta, P. (2007) sinaliza a dificuldade existente na definição de paradigma e destaca o 

significado dado por Kuhn ao defini-lo como padrão compartilhado por uma comunidade 

científica que determina a validade do conhecimento, as regras de evidência e inferência e os 

princípios básicos de causalidade. 

     Este estudo, portanto, tem como propósito identificar e avaliar as mudanças de paradigmas 

indicadas no modelo de controle interno concebido no Estado de Pernambuco, a partir da 

análise dos resultados apresentados após as mudanças praticadas na gestão do controle interno 

estadual, destacando as melhores práticas que estão associadas à melhoria da qualidade do 

gasto público.   

Diante desse contexto pretende-se investigar a seguinte questão: 

 

   Quais são as práticas da Gestão do Controle Interno Governamental que repercutem 

efetivamente na melhoria da qualidade do gasto público? 
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1.1 Objetivo Geral 

 

     Identificar práticas na Gestão do Controle Interno Governamental de Pernambuco (PE) que 

repercutem efetivamente na melhoria da qualidade do gasto público. 

  

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. conceituar a qualidade do gasto público relacionada à atuação do 

controle interno governamental; 

2. avaliar o Modelo Gerencial de Controle Interno Governamental adotado 

pelo Estado de Pernambuco; 

3. diagnosticar as melhores práticas na gestão do controle interno 

governamental de PE que estão diretamente relacionadas à melhoria da 

qualidade do gasto público. 

 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

     Diante da crescente complexidade da sociedade contemporânea tem surgido, ao longo do 

tempo, a necessidade de uma grande transformação na administração dos recursos públicos. 

As organizações governamentais que têm a missão de acompanhar a aplicação dos recursos 

públicos vêm sendo demandadas para essa transformação. É preciso atualizar a forma de 

atuação desses agentes de controle com o fim de contribuir efetivamente com a melhoria da 

qualidade do gasto público. É necessário focar as ações de controle para atender às 

necessidades do destinatário final, o cidadão. Não sendo suficiente acompanhar e garantir o 

cumprimento legal nos processos de aplicação dos gastos públicos, mas fazendo-se mister 

acompanhar e garantir o cumprimento do resultado final das metas definidas para cada ação 

governamental.  

     Desta forma, o controle interno governamental tem como propósito deixar de ser uma 

atividade fiscalista, na busca apenas de apontar os erros dos gestores e suas conseqüentes 

punições, e passar a atuar preventivamente, o mais perto possível dos fatos ocorridos, de 

maneira a tornar possível a correção de rumos durante o processo de execução da despesa. 

Parte-se do pressuposto de que os agentes de controle interno passam a colaborar com a 

melhoria da qualidade da gestão pública, ao atuarem tempestivamente, quando ainda é 
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possível ao gestor corrigir, redirecionar ou até mesmo suspender a execução da despesa e 

ainda orientar, preventivamente, a melhor aplicação do recurso público. Deste modo, acredita-

se que o Controle Interno Governamental pode contribuir efetivamente com a melhoria da 

qualidade do gasto público. 

     No processo de contribuir para a melhoria da qualidade da gestão, fatores como eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade passam a ser considerados no enfoque da avaliação, 

buscando avaliar, em conjunto com os gestores, os resultados dos programas de governo, 

verificando-se o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, identificando as melhores 

práticas existentes, em busca da melhoria contínua da aplicação dos recursos. 

      Dentro desse contexto, pressupõe-se que o controle interno governamental possa atuar, de 

forma efetiva, na melhoria da qualidade do gasto público, a partir do fornecimento de 

informações estratégicas que venham a orientar a gestão do recurso público. A partir do 

monitoramento da gestão, com a indicação de melhores práticas de preços e consumos, além 

da adoção de medidas estruturadoras do processo de compras, entre outras ações 

padronizadoras, espera-se, assim, contribuir para uma melhor aplicação do recurso com o 

propósito de aumentar a quantidade de benefícios para a sociedade com uma maior qualidade 

dos serviços e produtos disponibilizados. É o novo enfoque do Controle Interno contribuindo 

para a transformação do “gasto ruim” em “gasto bom” rumo ao aumento da governança no 

Estado de Pernambuco, ampliando a sua capacidade de implementar políticas públicas de 

forma eficiente. 

     Finalmente, o objetivo deste estudo não é apresentar um modelo estruturado de controle 

interno governamental, mas chamar atenção para novas práticas da gestão do controle interno 

governamental que repercutam efetivamente na melhoria da qualidade do gasto público. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

      A escolha desse tema está relacionada à importância que está sendo dada à atividade de 

Controle Interno no Brasil, tendo em vista o cenário onde tem sido observada constantemente 

pelos cidadãos brasileiros uma grande crise decorrente do aumento da corrupção e da má 

administração dos recursos públicos. Estes fatores encontram-se aliados à demanda crescente 

da sociedade, que está mais consciente acerca dos seus direitos constitucionais enquanto 

cidadãos, pela transparência na aplicação dos gastos públicos, que é a condição necessária 

para a prática do controle social. 
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      Ressalte-se também a escassez de estudos e pesquisas sobre a atividade de controle da 

aplicação dos recursos públicos, principalmente com o enfoque na efetividade em busca da 

melhoria da qualidade do gasto público. 

A ação de controle do gasto público ressente-se de proposições que venham a modificar a 

sua linha de ação, no sentido de renovar-se, ajustar-se, transformar-se e adaptar-se 

rapidamente à nova demanda da sociedade que compreende a diminuição do desperdício do 

gasto público, o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da administração pública em 

prol de melhores resultados das políticas públicas no sentido de gerar mais benefícios, 

ampliando e melhorando os serviços ofertados à população. 

A importância desse tema já havia sido identificada no início do século passado por 

Taylor (1995, p. 22) ao abordar sobre as formas de desperdício em seu livro Princípios de 

Administração Científica: 

 

Observamos o devastamento de nossas florestas, o desperdício de nossas forças 

hidráulicas, a erosão de nosso solo, arrastado para o mar pelas enxurradas e o 

próximo esgotamento de nossas jazidas de carvão e ferro. Mas, por menos visíveis e 

menos tangíveis, estimamos superficialmente os maiores desgastes que ocorrem 

todos os dias, em função do esforço humano e decorrentes de nossos atos errôneos, 

mal dirigidos ou ineficientes, os quais Roosevelt1 considera como expressivos da 

falta de “eficiência nacional”. 

 

 

     Em seus comentários, então, Taylor ressalta a importância dada, à época, ao tema 

relacionado à preservação ambiental e lamenta a ausência de movimentos em favor da “maior 

eficiência nacional”, indicando, naquele momento, a necessidade de abertura de espaço nos 

fóruns de discussões em prol da melhoria da gestão. Ao tratar da ineficiência da gestão das 

organizações, Taylor está se referindo a organizações familiares, casas comerciais, grandes e 

pequenas, igrejas, institutos filantrópicos, universidades e, inclusive, organizações públicas.     

 

 

 

 

                                                
1 Taylor faz menção a discurso proferido pelo Presidente Roosevelt aos governadores na Casa Branca: “a 

conservação de nossos recursos naturais é apenas fase preliminar do problema mais amplo de eficiência 

nacional”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os princípios de administração científica e a evolução dos modelos gerenciais e suas 

influências na gestão pública têm se tornado cada vez mais relevante, à medida que exercem 

um papel de grande importância no processo das mudanças ocorridas, particularmente no que 

se refere ao controle interno governamental, a partir de uma melhor compreensão do atual 

estágio em que se encontra a administração pública brasileira e a sua influência na gestão do 

controle interno.  

Os diferentes tipos de controle na gestão de recursos públicos, com destaque para o 

controle interno governamental, ressaltam a importância do sistema de controle interno na 

administração do recurso público com foco na qualidade dos benefícios prestados à sociedade.  

 

2.1 A Gestão Pública  

 

A administração das organizações, a fim de alcançar eficiência e eficácia, torna-se uma 

das tarefas mais difíceis e complexas. A ênfase nas técnicas e no como fazer, com a utilização 

de fórmulas e receitas universais de gerências já utilizadas com sucesso, sem que se visualize 

cada nova e diferente situação, não basta. Nisso reside a essência fundamental da 

administração contemporânea: a visão estratégica de cada operação, ou, em outras palavras, a 

necessidade de visualizar cada tarefa, cada atividade em um contexto ambiental mais amplo e 

que se modifica a cada momento. 

Essa nova realidade vem influenciando por demais a maneira de conduzir a gestão das 

organizações. O ideal de eficiência almejado com a mecanização burocrática das 

organizações, a fim de proporcionar-lhe o equilíbrio necessário à permanência em uma 

determinada condição de estabilidade, não resolve mais os problemas de um mundo novo 

cada vez mais incerto e imprevisível. 

A rigidez da organização burocrática deve ser criticada em contraposição à eficiência pela 

eficiência. O modelo burocrático mecanicista com o foco no processo deixa de ter a sua 

importância em substituição ao lema de fazer a coisa certa, dentro do prazo necessário e da 

melhor forma possível.    

Um melhor e mais eficiente uso dos recursos disponíveis contribui para a garantia mais 

efetiva dos direitos sociais perante o Estado. É a partir desta concepção que surgem as 

reformas administrativas, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 
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desenvolvimento, como é o caso do Brasil, com o propósito de melhorar a performance dos 

aparatos burocráticos através dos princípios de cost less and work better.    

A necessidade premente da reforma do setor público tem origem na insatisfação com os 

resultados produzidos pelo modelo Keynesiano desenvolvimentista e a emergência das 

ideologias capitalistas a partir dos anos 1980. Este cenário trouxe a necessidade de revisão do 

modelo de intervenção do Estado na economia e na sociedade, a partir da crise do Welfare 

State e do padrão burocrático de gestão dos recursos públicos. 

 

 

2.1.1 Os Princípios de Administração Científica e suas influências na Administração Pública 

 

A Revolução Industrial consistiu em um longo processo que se iniciou no final do século 

XVIII e implicou em mudança radical para a civilização ocidental. O uso excessivo da 

máquina mudou a relação do homem com a natureza, levando à paulatina desintegração da 

sociedade estamental da Europa, associada a uma drástica explosão demográfica. Duplica-se a 

população, multiplicam-se as cidades industriais e as manufaturas domiciliares são 

substituídas pelas fábricas.  A ascensão da burguesia e a grande massa populacional levada 

para os grandes centros industriais provocaram uma ambiência marcada pela crise e miséria. 

O caos urbano estava instalado, a maioria miserável passa a conviver ao lado de uma pequena 

burguesia abarrotada de riqueza. 

É neste cenário que surgem os primeiros teóricos da administração. A teoria da 

administração tem suas origens na preocupação com a produtividade, dominante a partir da 

revolução industrial. A produção em larga escala a partir das grandes concentrações de 

maquinaria e mão-de-obra cria situações extremamente problemáticas de organização de 

trabalho, de ambiente, de concorrência econômica, de padrão de vida, etc. 

No início do século XX March e Simon surgiram como os pioneiros da teoria da 

administração e se tornaram conhecidos como os fundadores da Escola Clássica, uma vez que 

suas idéias eram bastante semelhantes.  Atualmente, a Escola Clássica e o Movimento de 

Administração Científica têm sido usados como sinônimos. De modo bastante genérico, as 

idéias desses pioneiros poderiam ser resumidas na afirmação de que alguém será bom 

administrador à medida que planejar cuidadosamente todos os seus passos, organizar e 

coordenar as atividades de seus subordinados e comandar e controlar o seu desempenho.  Os 

principais representantes dessa corrente são: Taylor, Fayol, Gulick, Urwick, Gantt e Gilbreth 

(MOTTA, F., 2001).  
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Taylor iniciou o seu estudo observando o trabalho dos operários. Sua teoria seguiu um 

caminho de baixo para cima, e das partes para o todo; dando ênfase na tarefa. Para ele a 

administração tinha que ser tratada como ciência (MOTTA, F., 2001). 

Assim, foram definidos os princípios científicos para a administração das empresas. A 

preocupação de racionalizar, padronizar e prescrever normas de conduta ao administrador 

levou os engenheiros da Administração Científica a pensarem que tais princípios pudessem 

ser aplicados a todas as situações possíveis. Para Taylor, os quatro princípios básicos da 

Administração Científica, os quais consistem em planejar, preparar, controlar e executar, têm 

a seguinte definição (MOTTA, F., 2001): 

  

1. Princípio do planejamento: substituir o critério individual do operário e a 

improvisação do tipo empírico-prático por métodos baseados em 

procedimentos científicos. Substituir a improvisação pela ciência, por meio 

do planejamento do método. 

2. Princípio da preparação dos trabalhadores: selecionar cientificamente os 

trabalhadores de acordo com as suas aptidões e prepará-los e treiná-los para 

produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Preparar 

também máquinas e equipamentos através do arranjo físico e da disposição 

racional das ferramentas e materiais. 

3. Princípio do controle: controlar o trabalho para se certificar de que está 

sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos e segundo o 

plano previsto. 

4. Princípio da execução: distribuir as atribuições e responsabilidades, para 

que a execução do trabalho seja feita pelos operários. 

 

Taylor (1995), em sua obra “Princípios de Administração Científica”, destaca 03 (três) 

objetivos que estariam relacionados ao seu estudo, tais quais: 

 

Primeiro: indicar a enorme perda que o país vem sofrendo com a ineficiência 

de quase todos os atos diários; 

Segundo: tentar convencer o leitor de que o remédio para a ineficiência está 

antes na administração que na procura do homem excepcional ou 

extraordinário; 
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Terceiro: provar que a melhor administração é uma verdadeira ciência regida 

por normas, princípios e leis claramente definidos, tal como uma instituição. 

Além disso, para mostrar que os princípios fundamentais da administração 

científica são aplicáveis a todas as espécies de atividades humanas, desde os 

atos mais simples até o trabalho nas grandes companhias, que reclamava a 

cooperação mais apurada. E, em resumo, para convencer o leitor, por meio 

duma série de argumentos, de que, corretamente aplicados estes princípios, os 

resultados obtidos serão verdadeiramente assombrosos. 

 

Os Princípios definidos por Taylor foram feitos para serem apresentados para a Sociedade 

Americana de Engenheiros Mecânicos (The American Society of Mechanical Engineers), mas, 

segundo o autor, o tema interessava tanto a engenheiros, diretores de empresas industriais e 

manufatureiras, como aos trabalhadores, podendo, estes princípios, serem aplicados em 

qualquer atividade social. 

Apesar de todas as críticas formuladas à Administração Científica, há uma forte tendência 

atual de reabilitação da imagem de Taylor. Alguns autores, a exemplo de Motta, F. (2001), 

procuram demonstrar que Taylor realmente foi o pai da Teoria das Relações Humanas, ao 

considerá-lo um cientista social preocupado com os problemas de motivação e de 

comportamento das pessoas à sua maneira de ver as coisas. 

Taylor é normalmente visto como um cientista insensível e desumano, que tratava os 

operários como objetos de estudo isolados, em favor de estudos que favoreciam a elite 

empresarial. Entretanto, poucos apontam a preocupação de Taylor com o aumento da 

eficiência da produção, buscando a redução dos custos não apenas para elevar os lucros, mas 

também para elevar a produtividade dos trabalhadores, aumentando seus salários. Não pode 

deixar de ser observado que, em uma época que ainda sofria o reflexo dos regimes feudal e 

escravocrata, as idéias de Taylor representavam um avanço na forma de encarar a participação 

do trabalhador no processo produtivo (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002, p.19). 

Taylor foi um dos grandes inspiradores da primeira fase da produção cultural brasileira no 

campo da administração pública e de empresas. A sua obra apresenta fortes características do 

comportamento mecânico-linear do homem e da organização, decorrente do paradigma 

cartesiano-newtoniano, até então muito forte nas ciências naturais. 

As teorias da administração clássica foram evoluindo, acrescentando outras variáveis não 

consideradas por Taylor e pelos demais clássicos, como Fayol, Urwick e Gilbreth. A escola 

das relações humanas, a teoria da contigência, o desenvolvimento organizacional, a teoria dos 



21 

 

sistemas, a teoria das configurações estruturais, a teoria da dependência dos recursos, a teoria 

do neo-institucionalismo, a teoria da qualidade total, são exemplos de teorias que surgem na 

esteira da evolução desse novo conjunto de teorias não-determinísticas. (MOTTA, F., 2001) 

Dentro da premissa de evolução das teorias clássicas, Motta, F. (2001, p.47) destaca que 

“Um bom número de abordagens prescritivas segue o modelo do „enxugamento da 

burocracia‟, pressupondo que a burocracia é o modelo mais eficaz, mas que precisa passar por 

uma flexibilização mediante alguns ajustes”. As abordagens prescritivas neoclássicas são mais 

instrumentos de administração do que teorias, sendo, frequentemente, chamadas de 

neotayloristas ou neoclássicas, uma vez que retomam e atualizam alguns dos pressupostos 

tayloristas 

Os programas de qualidade total destacam-se, dentre os exemplos que adotam esse tipo de 

abordagem, neotaylorista ou neoclássica, fazendo uso dos seguintes instrumentos: 

flexibilização, divisão da organização em processos, integração horizontal, eliminação de 

níveis hierárquicos, padronização e transparências organizacionais (ISO 9000, ISO 14000), 

reengenharia, downsizing e o benchmarking. Peter Drucker é um dos representantes mais 

importantes dessa tendência. 

Para Taylor a administração científica representa uma revolução mental entre 

trabalhadores e entre empregadores, e essa revolução levaria a cooperação voluntária entre as 

partes. A partir dessa compreensão, poderemos concluir que não existe nada de novo no 

sistema de administração científica, além de uma grande mudança cultural. A administração 

científica consiste em uma combinação de elementos antigos, coletados, analisados, 

agrupados e classificados em leis e normas que passaram a constituir uma ciência.  

Segundo Taylor (1995), a administração científica é constituída pela combinação das 

seguintes premissas: 

1. Ciência, em lugar de empirismo. 

2. Harmonia, em vez de discórdia. 

3. Cooperação, não individualismo. 

4. Rendimento máximo, em lugar de produção reduzida. 

5. Desenvolvimento de cada homem, no sentido de alcançar maior eficiência e    

    prosperidade. 

Da análise dessas abordagens teóricas, fica evidente que os princípios de administração 

científica fazem parte da realidade de toda e qualquer organização, seja pública ou privada e 

que diante das transformações que vêm ocorrendo na forma de abordagem dos órgãos de 
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controle interno governamental é possível identificar a presença dos instrumentos 

neotayloristas em busca da melhoria da qualidade do gasto público. 

 

2.1.2 A evolução histórica dos modelos gerenciais da gestão pública  

 

Diante dessas abordagens acerca da ciência da administração que inspiraram e continuam 

inspirando as organizações governamentais e não-governamentais, o foco deste estudo foi 

direcionado para compreender melhor o estágio atual da administração pública brasileira, 

sendo importante, para isso, conhecer os modelos de administração que foram desenvolvidos 

ao longo do tempo.  Bresser-Pereira (2002) classifica a administração pública em três 

momentos: 

Administração Pública Patrimonialista ou Patriarcal: o Estado funciona como extensão do 

poder soberano e os direitos são concedidos segundo critério pessoal, o patrimônio público e 

o patrimônio do soberano confundiam-se. A corrupção, o empreguismo e o nepotismo eram 

marcantes. Esse tipo de administração não visa o interesse público, é típica das monarquias 

absolutistas que antecederam o capitalismo e a democracia. 

Administração Pública Burocrática: representa o poder racional-legal weberiano, a idéia 

de profissionalização, carreira, hierarquia funcional, formalismo e impessoalidade. 

Necessidade de distinguir o público do privado, bem como o administrador público do ser 

político, com o fim de proteger o Estado da corrupção, do empreguismo e do nepotismo. O 

controle é a garantia de poder do Estado, transforma-se na sua própria razão de ser.  

Administração Pública Gerencial: compreende resultados diretamente voltados para o 

interesse público, princípio da eficiência (fazer mais com menos), processo decisório 

descentralizado, ênfase no controle de resultado. 

Sobre esses três momentos da administração pública, Tenório, ao fazer o prefácio do livro 

de Paula, “Por uma Nova Gestão Pública”, comenta o seguinte: 

  

O primeiro foi aquele que treinou o servidor público e estruturou a burocracia para 

atuar como agente do processo de desenvolvimento do país e que tinha no 

planejamento o instrumento principal da ação gerencial. No segundo momento 

(valorizado a partir da última década do século XX), o funcionário público e a 

estrutura organizacional foram considerados como ineficientes e aqueles servidores 
que permanecessem no sistema deveriam ser capacitados para não mais planejar, 

mas sim, regular, controlar e auditar, que seriam suas novas funções. No terceiro 

momento, o que vivemos, foi gerada uma expectativa, pré-eleição, de valorização do 

servidor público bem como de que o aparato público poderia voltar a desempenhar 

um papel ativo nos destinos do país. Até a presente data aguardamos essa 

possibilidade. É notória a ambigüidade do cenário que vivenciamos, ilustra essa 

situação o atual papel das agências reguladoras. Portanto, parece que a cultura 
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gerencial da burocracia pública brasileira ainda convive com resquícios dos primeiro 

e segundo momento sem ter, contudo, identificado o significado do terceiro 

momento. (PAULA, 2007. p. 13) 

 

 

Na concepção de Tenório, o processo de implantação de uma administração pública 

gerencial ainda não pode ser considerado acabado. Partindo desse pressuposto, e fazendo 

associação à Teoria de Administração Científica que, segundo Taylor, considerou-a uma 

“grande revolução mental entre trabalhadores e empregadores” é possível inferir ser essa 

uma das grandes razões para a dificuldade de absorção de um modelo que representa uma 

forte mudança cultural na administração pública brasileira. Esse é, portanto, o grande desafio 

enfrentado pelos órgãos de controle interno governamental na atualidade: contribuir 

efetivamente com a eficiência da gestão pública a partir da orientação preventiva, do 

fornecimento de informações estratégicas e da indicação de melhores práticas dentro da 

administração pública em busca do incremento da governança e da manutenção da 

governabilidade. A mudança cultural é necessária dentro e fora do ambiente do controle 

interno, ou seja, além dos agentes de controle, que precisam mudar o enfoque e a forma de 

atuação, os gestores públicos e a sociedade precisam mudar a concepção acerca do papel do 

controle interno na gestão pública. 

A Reforma Burocrática aconteceu nos países desenvolvidos na segunda metade do século 

XIX e no Brasil, muito tardiamente, no período do governo Vargas, nos anos 1930. Foi uma 

verdadeira reforma por ter se anteposto de forma brusca a um modelo patrimonialista, a partir 

do surgimento de uma burocracia profissional. Entretanto, quando chegou ao Brasil, 

caracterizou-se como uma reforma fora do tempo por não apresentar sintonia com o 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social pelo qual passava o país, onde os princípios 

de uma administração pública burocrática não condiziam com a nova realidade. O colapso da 

forma burocrática de administrar o Estado ficou evidente a partir dos custos crescentes da 

máquina estatal e da baixa qualidade e ineficiência dos serviços sociais prestados ao cidadão. 

Reformas intermediárias entre a Reforma Burocrática e a Reforma da Gestão Pública 

aconteceram. Uma dessas reformas intermediárias foi a Reforma Desenvolvimentista que no 

Brasil ocorreu em 1967, por meio do Decreto-Lei n.º 200, que propôs a substituição da 

administração pública burocrática por uma “administração para o desenvolvimento”. 

No entanto, segundo se posiciona Bresser-Pereira (2002), a reforma desenvolvimentista 

não foi concluída em decorrência de três pontos apresentados no Decreto-Lei n.º 200: a) a 

permissão de contratação de empregados sem concurso público, facilitando a sobrevivência 
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das antigas práticas patrimonialistas e fisiológicas; b) não se preocupou em proceder às 

mudanças necessárias no âmbito da administração direta, desprezando o que era visto 

pejorativamente como uma estrutura burocrática, rígida, deixando de realizar os concursos 

públicos para as carreiras de altos administradores; c) o núcleo estratégico do Estado foi 

enfraquecido indevidamente por meio de uma ação consciente do governo que preferiu 

contratar os altos administradores por intermédio das empresas estatais, em detrimento de 

fortalecer a tecnoburocracia estratégica do Estado. Entretanto, segundo Bresser-Pereira 

(2002), este momento da administração pública brasileira pode ser considerado como um 

primeiro passo dado rumo à administração gerencial no Brasil. O planejamento, o orçamento, 

a descentralização e o controle de resultados foram instituídos como princípios da 

racionalidade administrativa.  

O crescimento da carga tributária que era de 5 a 10 %, no início do século XX, passando 

para 30 a 60% do Produto Interno Bruto, associado ao aumento do número de burocratas 

públicos, tornava o Estado cada vez mais Social-Burocrático e ineficiente, incapaz de atender 

com qualidade às demandas dos cidadãos-clientes, a partir dos custos crescentes da máquina 

estatal e da baixa qualidade e ineficiência dos serviços sociais prestados aos cidadãos 

(BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 35). 

Daí surge a Reforma Gerencial a partir dos anos 1980 em países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nos anos 1990 nos Estados Unidos e no 

Brasil com o projeto fundamental de reconstrução do Estado com o fim de recuperar a sua 

governança
2
.  

Muitas são as críticas ao modelo de Administração Pública Gerencial, confusão que 

muitos tendem a fazer entre qualquer processo de reforma do Estado e a chamada “receita 

neoliberal” do Estado mínimo. 

Bresser-Pereira (2002) defende a posição de que a ideologia da Reforma Administrativa, 

ao invés de neoliberal, segundo o discurso dos críticos, é social-liberal, cuja proposta é a 

construção ou reconstrução do Estado com o propósito de recuperação da poupança pública e 

superação da crise fiscal; redefinição das formas de intervenção no econômico e no social por 

meio de contratação de organizações públicas não-estatais para executar os serviços de 

educação, saúde, e cultura; e reforma da administração pública com a implantação de uma 

administração pública gerencial. É a saída do Estado que promove diretamente o 

                                                
2 Governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar 

políticas. (Pereira, Luiz Carlos Bresser, 2002, p. 33) 
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desenvolvimento econômico e social para um Estado que atue como regulador e facilitador, 

ou financiador a fundo perdido, principalmente do desenvolvimento social.  

Segundo o autor, “o princípio diretor é a necessidade de reverter a privatização do Estado 

e promover modalidades de controle da ação pública por parte dos cidadãos. Longe de 

„minimizar‟ a esfera pública, o que se faz é robustecê-la.” Dentro dessa nova perspectiva é 

possível perceber o fortalecimento e a renovação da atividade de controle interno na 

administração pública brasileira. 

A percepção dessas formas de gerenciamento não pode ser de forma individualizada, a 

reforma gerencial parte do pressuposto de que a partir da subsistência de elementos do 

patrimonialismo ou do clientelismo e das técnicas de controle gerencial e democrático, 

amplamente desenvolvidas, a melhor forma de combater o clientelismo é dar autonomia ao 

administrador público valorizado e capacitado para a tomada de decisões, ao invés de 

submetê-lo a um controle burocrático voltado para si mesmo. 

A Reforma Gerencial compreende três dimensões: a institucional-legal, que representa 

mudanças substantivas na estrutura legal e organizacional; a cultural, baseada na mudança de 

valores burocráticos para os gerenciais; e a da gestão, esta última significa oferecer à 

sociedade serviço público de melhor qualidade, ou seja, prestar um melhor atendimento ao 

cidadão a um custo menor. 

Bresser-Pereira defende a tese de que a eficiência pretendida a partir de Reforma 

Gerencial se concretizará, caso seja acompanhada não apenas pelos controles administrativos 

e pela competição administrada, mas principalmente pelos controles democráticos que estão 

sendo e deverão ser aprofundados: o controle social ou participativo, o controle da imprensa e 

da opinião pública, o controle da oposição política e ainda, se realmente lograr atender melhor 

o cidadão. (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 17) 

O maior propósito da reforma gerencial é trazer para o primeiro plano a necessidade de 

aprimorar a qualidade da gestão nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), 

com o fim de desmistificar duas premissas: a de que o que é público tem que ser 

necessariamente pesado ou ineficiente, e a de que o que é eficiente não pode ser público. 

Para Barzelay (2001 apud PRADO, 2007), o paradigma burocrático vem sendo utilizado 

como argumento para justificar a inevitabilidade de inúmeros problemas da administração 

pública. Os problemas relacionados ao alto custo do processo de licitação, ineficiência 

resultado da centralização do processo de compra e planos de carreira incoerentes para 

servidores públicos em inúmeras funções são tratados como condições inexoráveis do setor 

público ao invés de situações que podem ser corrigidas. 
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A reforma é muito maior do que o redesenho de organogramas. Envolve princípios éticos 

e conteúdo político, culminando, na realidade, em uma forte mudança cultural e de 

paradigmas. É a busca pela eficiência por meio da valorização da competência e da 

integridade dos funcionários em carreira de Estado. Essa, também, pode ser a descrição do 

processo de transformação pelo qual vem passando a gestão do controle interno 

governamental. 

Muitas são as críticas aos modelos de reforma do setor público, de forma equivocada é a 

crítica feita ao modelo da nova administração pública, chamada assim a reforma gerencial, 

quanto ao descaso relacionado ao cumprimento da legalidade e dos ritos processuais e da 

transposição das idéias da administração privada para a pública. Neste sentido, Pessoa (2000), 

inspirado em Pollitt e Ferlie, considera que não é possível atacar problemas crônicos 

“transformando-se a administração pública numa grande empresa” e ainda, comenta que a 

observância do “devido processo legal não pode ser vista como entrave à obtenção de metas e 

resultados práticos e concretos no seio da administração, como pretendem os defensores da 

Escola da Nova Administração”.  Pessoa, entre uma crítica e outra, reconhece a administração 

pública brasileira como ineficiente e com baixo nível de desempenho e considera os 

mecanismos institucionais do controle interno e externo um dos fatores causadores deste 

quadro.  

Da análise desses comentários e diante do quadro que vem se desenvolvendo no cenário 

da administração pública brasileira, é possível considerar que houve uma grande distorção de 

entendimento do autor quanto à concepção da reforma gerencial, ou pelo menos, quanto à 

forma como têm sido concebidos os seus princípios por boa parte da doutrina e profissionais 

atuantes na área do controle interno. O modelo de controle interno do Estado de Pernambuco 

encontrou nos princípios da administração pública gerencial grande fonte de inspiração. E, de 

uma forma ou de outra, os sistemas de controle, tanto o interno quanto o externo, vêm 

passando, nestes últimos anos, por um grande processo de modernização, cujo enfoque é, 

precipuamente, o resultado da gestão. 

Diante desses questionamentos é válido transcrever trecho do livro Reforma do Estado 

para a Cidadania, onde Bresser-Pereira se posiciona quanto aos aspectos polêmicos da 

seguinte forma: 

 

Também, em um primeiro momento, houve quem confundisse as novas idéias com 

uma visão neoconservadora da reforma do Estado. O fato de as reformas terem 

ocorrido principalmente no Reino Unido, durante o governo Thatcher, leva a essa 

confusão, embora outros países com governos social-democratas tenham 

empreendido e continuem a levar adiante reformas gerenciais. Aos poucos, 
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entretanto, foi ficando claro que a pecha de neoliberal ou neoconservadora da 

administração pública é aquela que se limita a propor a redução do aparelho do 

Estado, a promover o downsizing; não reconhece a especificidade da administração 

pública, pretendendo reduzi-la à administração de empresas; não dá um papel 

decisivo ao controle social dos serviços públicos; e, ao adotar os princípios da teoria 

da escolha racional, nega ou reduz ao mínimo a possibilidade de cooperação, 

acentuando apenas os controles rígidos. (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 19) 

 

Enquanto a proposta social-democrática tem como objetivo aumentar a governança do 

Estado, garantindo a ele meios financeiros, métodos e instituições administrativas que lhe 

permitam intervir efetivamente para garantir os direitos de cidadania e a promoção do 

desenvolvimento econômico com um mínimo de equidade, a neoliberal, em busca de um 

Estado mínimo, tem como propósito retirar do Estado o papel de coordenador, complementar 

ao mercado, do econômico e do social.  

Segundo Prado (2007), existe uma síntese relativamente consolidada de autores, tanto dos 

críticos (POLLITT, 2003) quanto dos defensores da Nova Administração Pública (NAP) 

(BARZELAY, 2001; BRESSER-PEREIRA, 2004; FERLIE et al., 1999) de que a 

classificação do movimento como sendo exclusivamente neoliberal é apenas parcialmente 

verdadeiro. Na análise de POLLITT (2003), por exemplo, a NAP no começo do século XXI é 

muito diferente daquela no início da década de 80, de modo que atualmente ela adota um 

perfil de atuação muito distinto das técnicas de downsizing. O discurso atual da NAP é muito 

distinto daquele que caracterizou o começo do Governo Thatcher.  

Prado (2007), em suas abordagens em relação à NAP, conclui que as críticas em relação 

ao modelo são bastante variadas, e vão desde uma suposta ligação de seus pressupostos com a 

administração pública progressiva por meio de um resgate da dicotomia entre administração e 

política (KETTL, 2000), passam pela contestação aos seus ingredientes ligados à economia 

(PAULA, 2005) até aqueles que contestam a efetividade de suas realizações (POLLITT, 

2003). O autor considera que devido ao caráter duradouro da NAP, apesar das críticas, é 

unânime a concordância em relação a mudança de paradigmas na administração pública, 

citando trecho de Ferlie que declara que a NAP deve ser vista como uma ruptura nos padrões 

de administração do setor público, apresentando um significado maior do que um simples 

modismo.  

A NAP, apesar das críticas, demonstra ser uma corrente atuante que teve grande força em 

inúmeros países desenvolvidos e em desenvolvimento. A difusão das abordagens, 

instrumentos e práticas da NAP não são resultados de um corpo teórico construído 

organizadamente num dado momento, mas sim de um mix eclético advindo de idéias vindas 

da administração do setor privado e da economia trazidos para a gestão pública por meio de 
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consultores, acadêmicos, agências internacionais, servidores públicos seniors e políticos 

(HOOD; PETERS, 2004 apud PRADO, 2007).   

Paula (2007), ao apresentar a sua proposta de modelo de “administração pública 

societal
3
”, dentre as críticas feitas ao modelo de administração pública gerencial, enfatiza 

aquelas relacionadas à imitação de modelos padronizados gerados no âmbito empresarial: 

  
Além disso, ao imitar a administração do setor privado, a administração pública 

gerencial posterga a elaboração de idéias, modelos e práticas administrativas que 

atendam às especificidades do setor público e a demanda por participação popular. 

 

 

Diante de todas as críticas e comentários até então apresentados podemos concluir que, de 

fato, ainda há muito por fazer para considerar, o modelo da administração pública brasileira, 

pronto e acabado. Esta, inclusive, é a concepção de Guerreiro Ramos, mencionado por Paula 

(2007), quando afirma que a nova administração pública está sempre em processo de 

reinvenção e que enquanto houver vitalidade democrática permanecerá como um projeto 

inacabado.  

Entretanto, apesar das críticas, as suas contribuições para os modelos organizacionais são 

indiscutíveis, cabendo sempre que necessário as adequações, conforme o caso. A idéia de 

processo em constante evolução se coaduna com a teoria do “equilíbrio dinâmico das 

organizações” de forma alinhada ao pensamento do processo de mudança incorporado à vida 

da organização (MOTTA, 2007), e ainda, à teoria da evolução de Charles Darwin, em 

contraposição à dinâmica linear cartesiana de causa e efeito, e ao princípio da “co-evolução” 

de Prigogine. 

A reforma do estado e administração pública gerencial não pode ser concebida, 

simplesmente, como um ato de negação à administração pública burocrática, e sim como um 

processo de evolução daquela proposta inicial que veio a estabelecer o profissionalismo no 

serviço público, a qual tinha como objetivo banir elementos do patrimonialismo, do 

clientelismo e do nepotismo, além de considerar os aspectos em que está superada a 

administração burocrática e as características que ainda se mantêm válidas como formas de 

garantir efetividade à administração pública. 

Ainda nesse sentido, transcrevemos abaixo trecho do documento referente ao Plano 

Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995) que sinaliza aspectos relacionados à 

concepção da Reforma Gerencial: 

                                                
3 Prática de gestão pública voltada à sociedade, uma gestão pública com cidadania. 



29 

 

 

Dessa forma, partindo-se de uma perspectiva histórica, verificamos que a 

administração pública - cujos princípios e características não devem ser confundidos 
com os da administração das empresas privadas - evoluiu através de três modelos 

básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Essas 

três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja 

inteiramente abandonada.  

 

Muitos são os princípios comuns entre os dois modelos de administração pública 

(burocrática e gerencial), dentre eles, o profissionalismo e a impessoalidade. Na burocracia 

pública clássica existe uma noção muito clara e forte do interesse público. O destaque da 

administração pública gerencial é justamente no sentido de distinguir a noção exata do 

interesse público. Para a administração pública burocrática, o interesse público é 

freqüentemente identificado com a afirmação do poder do Estado. Ao atuarem sob esse 

princípio, os administradores públicos terminam por direcionar uma parte substancial das 

atividades e dos recursos do Estado para o atendimento das necessidades da própria 

burocracia, identificada com o poder do Estado. O conteúdo das políticas públicas é relegado 

a um segundo plano. Daí o grande diferencial da administração pública gerencial ao negar 

essa visão do interesse público, relacionando-o com o interesse da coletividade e não com o 

do aparato do Estado. Nega a existência de uma administração pública voltada para si mesmo. 

Esta é uma das premissas que, também, vem sendo defendidas pelas organizações de controle 

dos recursos públicos. 

Os resultados da ação do Estado são considerados bons não porque os processos 

administrativos estão sob controle e são seguros, como defende a administração pública 

burocrática, mas porque as necessidades do cidadão estão sendo atendidas. O controle interno 

voltado para si mesmo com o enfoque exclusivamente legalista caminha em sentido contrário 

às tendências mais modernas de concepção de um sistema de controle interno. 

O princípio da legalidade, muito forte para os burocratas de plantão não pode ser, de 

forma alguma, desprezado, ou ainda ser colocado em segundo plano, entretanto, este é um 

princípio que deve caminhar lado a lado aos demais princípios constitucionais: moralidade, 

impessoalidade e publicidade, não podendo ser esquecido aquele que foi acrescido pelo artigo 

37 da Constituição Federal (CF), o da eficiência (Emenda Constitucional n.º 19/98). O grande 

problema é que o sistema burocrático, ao limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao 

concentrar-se no controle dos processos e não dos resultados, revelou-se lento e ineficiente 

para a magnitude e a complexidade dos desafios que o País passou a enfrentar diante da 

globalização econômica. 
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A reforma é gerencial porque busca inspiração na administração das empresas privadas, e 

porque visa dar ao administrador público profissional condições efetivas de gerenciar com 

eficiência as agências públicas. No entanto, Bresser-Pereira e Spink (2006) afirmam que não 

se trata da “simples importação de modelos idealizados do mundo empresarial, e sim do 

reconhecimento de que as novas funções do Estado em um mundo globalizado exigem novas 

competências, novas estratégias administrativas e novas instituições”. 

É democrática porque pressupõe a existência de um regime democrático, porque deixa 

claro o caráter específico, político, da administração pública, e principalmente porque nela os 

mecanismos de controle, de caráter democrático, são essenciais para que possa haver 

delegação de autoridade e controle a posteriori dos resultados e social-democrática porque 

afirma o papel do Estado de garantir os direitos sociais e lhe fornece os instrumentos 

gerenciais para fazê-lo, de forma não apenas mais democrática, mas, também mais eficiente 

do que faria o setor privado.  

A grande distinção existente entre a administração pública gerencial e a administração de 

empresas, é a finalidade, enquanto a última está voltada para o lucro privado, para a 

maximização dos interesses dos acionistas, esperando-se que, através do mercado, o interesse 

coletivo seja atendido, a administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada 

para o interesse público. Enquanto a receita das empresas depende dos pagamentos que os 

clientes fazem livremente na compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva 

de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida direta. Enquanto o 

mercado controla a administração das empresas, a sociedade - por intermédio de políticos 

eleitos - controla a administração pública.  

A reforma gerencial implica, antes de tudo, uma mudança cultural, que como todo 

processo semelhante, ocorre de forma lenta. Não é fácil mudar métodos, atitudes e crenças 

enraizadas dentro das organizações públicas. Essas mudanças apontam para o uso da gestão 

da qualidade. Essa é a Nova Administração Pública, não no sentido de considerar a 

administração pública burocrática velha e ultrapassada, baseada em princípios racional-

burocráticos, à época esta consistiu em um grande avanço, mas no sentido de que a reforma 

administrativa gerencial acresceu elementos que vieram a permitir um melhor gerenciamento 

da gestão pública. 

A reforma gerencial no Brasil assumiu a forma de dois documentos básicos: a proposta de 

emenda constitucional, que reformulou o capítulo referente à administração pública e ficou 

conhecida como a “reforma administrativa” e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (BRASIL, 1995). 
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Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, a 

estrutura organizacional do Estado, em seus três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

e três níveis (União, Estados-membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído 

pelo governo, isto é, pela cúpula dirigente nos três poderes, por um corpo de funcionários, e 

pela força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque 

compreende adicionalmente o sistema constitucional-legal, que regula a população nos limites 

de um território. O Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da violência 

legal, é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um determinado 

território.  

Esses conceitos permitem distinguir a reforma do Estado da reforma do aparelho do 

Estado. A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo 

e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado 

tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente 

e mais voltada para a cidadania. O plano diretor focalizou sua atenção na administração 

pública federal, mas muitas das suas diretrizes e propostas puderam também ser aplicadas no 

nível estadual e municipal e ainda servem de fonte de inspiração para a reformulação de 

modelos institucionais, a exemplo dos sistemas de controle interno estaduais. 

O movimento da reforma gerencial pode ser definido como um conjunto de idéias, 

métodos, práticas e concepções variadas que marcam tanto uma nova influência da teoria 

econômica sobre o setor público quanto uma reaproximação da administração pública em 

direção à administração empresarial.  

As principais características de um sistema segundo o paradigma burocrático é marcado 

pelo: a) estabelecimento prévio de rotinas e procedimentos padrões; b) modelo hierárquico 

centralizado de tomada de decisão; c) atenção excessiva ao controle de custos; d) 

estabelecimento prévio de normas padronizadoras para garantir clareza e uniformidade nas 

decisões; e) estruturação de uma hierarquia organizacional coerente para evitar contrariedade 

na cadeia de comando; f) atenção excessiva aos custos ressaltando a eficiência como princípio 

maior da administração.  

Em contraposição aos aspectos citados acima de um modelo organizacional mecanicista, é 

possível ressaltar, a partir dos estudos relacionados ao assunto, a adoção de estratégias que 

abordam o público-alvo das organizações com foco no resultado: a) ênfase nas necessidades 

do público-alvo; b) orientação focada em resultados ao invés de processos; c) valorização do 

valor adicional gerado por um custo, com o fim de mensurar a efetividade organizacional; d) 

introdução de uma cultura competitiva, estimulando ganhos de qualidade, eficiência e 
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responsabilidade no setor público; e) comunicação em via dupla entre os níveis hierárquicos; 

f) fortalecimento dos gerentes situados na linha de frente da organização.  

Segundo Ketll (2005), mencionado por Prado (2007), pode-se citar como inovações 

trazidas pelo movimento global de reforma do setor público: a) reformas orçamentárias e 

contábeis que buscam substituir os sistemas baseados em normas legais por uma abordagem 

gerencial e de caixa que favorece a ligação entre os objetivos e meios para alcançá-lo, 

favorecendo o accountability da ação pública; b) gerenciamento de desempenho baseado num 

sistema de incentivos ligado ao alcance de metas por parte do setor público; c) terceirização: 

expansão das parcerias com o setor privado com ou sem fins lucrativos com o objetivo de 

proporcionar mais flexibilidade para o alcance de metas, obter ganhos de eficiência e 

produtividade e estimular uma competição entre possíveis provedores de modo a introduzir 

maior transparência, qualidade e accountability; d) orientação para o cliente como estratégia 

para transformar o comportamento da burocracia tornando-a mais amigável, ágil e pró-ativa, 

contribuindo, desta maneira, para melhorar os padrões de qualidade e medidas de 

desempenho; e) tecnologia de informação que oferece novos canais de interação entre 

cidadãos e governo, ao mesmo tempo que constitui ferramenta capaz de possibilitar o 

redesenho de estruturas organizacionais e programas públicos e: f) desregulamentação de 

determinados setores sob o argumento de produzir ganhos de produtividade no longo prazo. 

Esses aspectos estão orientados para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços 

fornecidos à sociedade. 

Na reforma gerencial proposta por Bresser-Pereira, em 1995, a administração passa a ter o 

foco no atendimento ao cidadão e não em si mesma. O cidadão, sujeito das políticas, participa 

ativamente de todas as fases do processo das políticas públicas. A extensão das mudanças é 

um dos sinais da magnitude considerável pretendida pelos idealizadores da reforma gerencial. 

As mudanças previstas pela reforma, segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, deveriam avançar em três dimensões. A primeira dimensão era a institucional legal. 

As mudanças na dimensão institucional legal visavam à criação e alteração de leis na 

administração pública. A aprovação do projeto de emenda constitucional n.º 19/1998
4
 pelo 

legislativo federal teve, neste sentido, a mesma representatividade do decreto-lei n.° 

200/1967
5
 editado na reforma administrativa de 1967. Já a mudança cultural, que constituía a 

segunda dimensão da reforma, visava substituir os valores burocráticos por outros 

                                                
4 A Emenda Constitucional n.º 19 tratou da criação das Organizações Sociais (lei 9.637 de 1998) e das Agências 

Executivas (lei 9.649 de 1998) como novas modalidades administrativas. 
5 O Decreto-lei n.º 200 tratou da reforma administrativa do governo militar que viabilzou a introdução de 

autarquias e fundações públicas e privadas como novas modalidades administrativas. 
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denominados gerenciais. A Escola Nacional da Administração Pública (ENAP) teve papel 

importante nesta dimensão. A ENAP agiu como órgão disseminador das idéias da nova 

administração pública, buscando superar a cultura da administração burocrática, mediante 

uma formação que privilegiava novos valores organizacionais e padrão de comportamento 

coerente com uma administração orientada para resultados. A gestão, última das dimensões 

contempladas pela reforma, advogava a introdução de novas idéias e práticas com o objetivo 

de melhorar a oferta de serviços públicos de qualidade com custos mais baixos. Os esforços 

dos reformistas nesta dimensão são representados pelas ações do governo federal no sentido 

de melhorar a gestão de políticas públicas. Os planos de desburocratização e a atuação do 

Ministério de Aparelhamento e Reforma do Estado (MARE) em conjunto com outros 

ministérios na implementação das novas modelagens organizacionais estabelecidas pela 

emenda constitucional n.º 19/1998 são exemplos de ações na dimensão da gestão. 

Das três dimensões contempladas na reforma gerencial, a gestão, de fato, é a de mais 

difícil realização, uma vez que tem como propósito a prática efetiva das novas idéias 

gerenciais e o fornecimento à sociedade de um serviço público de melhor qualidade, que 

segundo a concepção dos reformistas, significa a melhoria do atendimento ao cidadão a um 

custo menor. No caso específico da reforma gerencial de 1995, esta optou por utilizar como 

método a estratégia da gestão pela qualidade. 

Em síntese, é possível considerar que a reforma gerencial apresenta como proposta a 

criação de novas instituições no setor público com o fim de tornar o Estado brasileiro com 

uma maior capacidade de transformar em realidade, de forma eficiente, as políticas públicas, 

ampliando assim a governança democrática.  

A convicção de Bresser-Pereira (2002) em relação à reforma era a de que, a curto prazo, 

ela serviria para reduzir os custos do Estado e completar o ajuste fiscal, e, a médio prazo, para 

tornar o Estado mais eficiente, mais efetivo, melhor capacitado para defender o patrimônio 

público, mais capaz de atender às demandas dos cidadãos a um custo compatível com as 

restrições econômicas impostas pelo dramático aumento da competição internacional 

envolvido no processo de globalização. Esta concepção partia da consciência da necessidade 

de uma administração pública mais eficiente com o fim de cumprir as lacunas existentes na 

área social, uma vez que os serviços de saúde, educação e previdência básica, essenciais para 

a garantia dos direitos sociais, só poderiam ter uma qualidade muito melhor, com o mesmo 

custo, se fossem prestados nos termos de uma administração pública gerencial, moderna e 

eficiente. 
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Muitas críticas continuam sendo feitas ao modelo de administração gerencial, fato que 

abre espaços para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do movimento de reforma do setor 

público ou ainda para a proposição de novos modelos de governança e gerenciamento 

supostamente distinto daqueles presentes no discurso da NAP, a exemplo do modelo proposto 

por Paula (2007), a “administração pública societal” 

Segundo Spink, ao comentar a obra de Paula (2007), “Por uma nova gestão pública”, faz 

menção às reformas administrativas como ondas que têm como objetivo em comum a busca 

incessante pela eficiência da administração pública, fato que ratifica a tendência da 

administração pública moderna em busca de um “equilíbrio dinâmico”: 

 

 
As ondas de reforma administrativa são uma característica constante do setor 
público. São ondas porque cada uma parece uma frente ampla de argumento, de 

diagnóstico de males e de propostas comuns de ação; são ondas também porque de 

maneira previsível haverá uma outra logo em seguida. Entretanto, ao contrário 

daqueles que poderiam concluir que as ondas de reforma demonstram apego aos 

modismos administrativos, gostaríamos de propor que elas representam uma busca 

constante de tornar a administração pública cada vez mais sensível às demandas do 

cotidiano. Revelam o nosso desprazer perene e saudável com as coisas que aqui 

estão; a nossa busca de mudar patamares. 

 
 

Dentro desse cenário, inspiradas nas teorias da administração clássica e nos modelos 

gerenciais da administração pública, estão em processo de mudança constante as organizações 

de controle interno do Brasil, que passam a ter como foco contribuir efetivamente com a 

melhoria da qualidade do gasto público e, conseqüentemente, com o incremento da 

governança no setor público. 

 

2.2 A Importância do Controle na Gestão dos Recursos Públicos 

 

Esse tópico irá tratar sobre os conceitos das funções controle e administração, a partir da 

origem da função controle na administração pública, tipos e formas de controle. 

  

2.2.1 A origem da função controle na Administração Pública 

 

O controle tem origem desde os primórdios da humanidade, encontra-se vestígios ainda na 

Grécia Antiga, 2000 a.c. Muitos dos organismos de controle em diversos países tem origem 

no modelo francês, cuja criação da Corte de Contas ocorreu em 1256 com a função de 

controle dos recursos públicos. 
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No Brasil, o controle das contas públicas já era exercido no período colonial, quando 

foram criadas, em 1680, as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de 

Janeiro, ambas jurisdicionadas por Portugal com funções restritas aos aspectos orçamentário e 

financeiro. Ações disciplinares eram exercidas na época, a exemplo de tombamento de bens 

públicos, arrecadação de dízimos, registro de receita e despesa, exigência de prestação de 

contas anuais por parte dos provedores das capitanias hereditárias e aplicação de penalidades 

em caso de falta. 

Com a chegada da família real ao Brasil foi criado o Erário Régio e o Conselho da 

Fazenda, cujas funções eram respectivamente as de coordenar e de controlar todos os dados 

referentes ao patrimônio e aos fundos públicos. 

O controle da gestão governamental por meio do Orçamento Público e de Balanços Gerais 

foi marcado com a criação do Tesouro Nacional, fato ocorrido a partir da Proclamação da 

Independência. 

Em 1831 foi criado o Tribunal do Tesouro Nacional, órgão que absorveu as funções 

fiscalizadoras do Tesouro Nacional e do Conselho da Fazenda, cuja competência compreendia 

a administração da despesa e da receita pública, da contabilidade e dos bens nacionais, o 

recebimento das prestações de contas anuais de todas as repartições e a análise dos 

empréstimos e da legislação fazendária. 

Estas evidências demonstram que o Estado, historicamente, sempre prestou contas à 

sociedade dos recursos aplicados por meio de prestações de contas perfeitas do ponto de vista 

contábil e aritmético. Entretanto, o que não fica evidente é a qualidade da informação 

prestada. De fato, acerca desta matéria o que se sabe é que sempre existiu uma grande 

assimetria informacional uma vez que a linguagem utilizada na prestação de contas do recurso 

público é de difícil entendimento para o cidadão. Essa limitação ainda prevalece na maioria 

das administrações públicas. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe, em seus arts. 70 a 75, as normas gerais para a 

realização do controle pelos poderes e pelos órgãos específicos criados para atender a esta 

função administrativa. O art. 70 assim coloca:  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

poder.  
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Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 

pela qual a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 

 

2.2.2 Tipos e formas de controle 

 

Segundo os ensinamentos de Meirelles (1993), os tipos e formas de controle variam 

segundo quem o exercita, o modo, o momento de sua efetivação e aspectos controlados. 

Portanto, quanto ao tipo o controle classifica-se em: 

 

1. Administrativo ou executivo: compreende o controle da própria 

administração sobre os seus atos e agentes; 

2. Legislativo ou parlamentar: controle exercido pelo poder legislativo sobre 

determinados atos e agentes do poder Executivo; 

3. Judiciário ou Judicial: compreende a correção dos atos ilegais de praticados 

por qualquer dos Poderes, quando lesivos de direito individual ou do 

patrimônio público. 

 

Quanto ao fundamento, classifica-se em: 

 

1. Controle hierárquico: é aquele que resulta do escalonamento vertical dos 

órgãos do poder executivo, independentemente de normas, pressupõe a 

faculdade de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, 

revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios 

corretivos dos agentes responsáveis. Não confundir, entretanto, com os 

poderes de direção hierárquica, cujo campo de atuação é mais amplo, 

relacionando-se ao planejamento e comando administrativo diferentemente 

do controle hierárquico que está relacionado ao policiamento dos órgãos 

subordinados. 

2. Controle finalístico: estabelecido com fundamento em norma legal, a partir 

da indicação da autoridade controladora, as faculdades a serem exercidas e 

as finalidades objetivadas. É um controle limitado e externo e não tem 
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subordinação hierárquica entre a entidade controlada e a autoridade ou 

órgão controlador.  

 

 

Quanto à localização do órgão que realiza o controle, classifica-se em: 

 

1. Controle Interno: compreende todo o controle exercido pela entidade ou 

órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria 

Administração. Classifica-se interno, portanto, qualquer controle exercido 

pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes, bem como, também, 

qualquer controle efetivado pelo Legislativo ou Judiciário sobre os seus 

próprios atos ou sobre seu pessoal. 

2. Controle Externo: aquele que se realiza por órgão estranho à 

Administração responsável pelo ato controlado. 

3. Controle externo popular: é aquele exercido pelo povo, que tem a 

prerrogativa de questionar a legitimidade das contas públicas, nos termos 

da lei. 

 

Quanto ao momento de sua realização, classifica-se em: 

 

1. Controle prévio: antecede a conclusão ou a execução do ato, como 

requisito para a sua eficácia. 

2. Controle concomitante: ocorre durante a realização do ato com o fim de 

verificar a regularidade de sua formação. 

3. Controle corretivo ou “a posteriori”: é o que ocorre após a conclusão do ato 

controlado, com o fim de corrigir possíveis falhas ou declarar a sua 

nulidade ou dar-lhe eficácia. 

 

Quanto ao aspecto controlado: 

 

1. Controle de legalidade: objetiva verificar unicamente a conformidade do 

ato ou do procedimento administrativo com as normas legais. Para fins 

deste controle consideram-se normas legais desde as disposições 

constitucionais até as instruções normativas do órgão emissor do ato ou os 
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editais compatíveis com as leis e regulamentos superiores. Por meio deste 

controle o ato considerado ilegítimo ou ilegal deve ser anulado. 

2. Controle de mérito: avaliação com enfoque na eficiência, resultado, 

conveniência ou oportunidade do ato controlado. Compete normalmente à 

Administração, e, em casos excepcionais, expressos na Constituição, ao 

Legislativo, mas nunca ao Judiciário. 

 

No sentido de delimitar o estudo desta pesquisa, o campo está restrito ao controle 

classificado como administrativo, finalístico, interno, que atua de forma prévia, concomitante 

e “a posteriori” e quanto aos aspectos realiza o controle de legalidade e de mérito. 

 

2.2.3 O Controle Interno no âmbito nacional 

 

No âmbito federal, a Controladoria-Geral da União (CGU), órgão da Presidência da 

República, exerce o papel de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e suas principais atribuições, de acordo com o art. 74 da Constituição 

Federal, são:  

 

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução 

dos programas de governo e dos orçamentos da União;  

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado;  

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da União;  

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

 

A Controladoria Geral da União responsável pela orientação normativa e supervisão 

técnica dos órgãos que integram o sistema compõe-se da seguinte forma: 

 

 Secretarias de Controle Interno (Ciset) da Casa Civil, da Advocacia 

Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa; 
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 Unidades de Controle Interno dos comandos militares, como unidades 

setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; 

 Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), responsável pelas 

atividades de controle interno de todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, exceto das que possuem seu próprio órgão de 

controle, acima mencionadas; e 

 Unidades Regionais de Controle Interno. 

 

2.2.4 O Controle Interno no âmbito estadual 

 

A estrutura de controle interno no âmbito estadual fundamenta-se inicialmente, de forma 

ampla, no art. 74 da Carta Magna e de forma mais específica na legislação de cada ente. No 

caso do Estado de Pernambuco a Lei Complementar n.º 141, de 03 de setembro de 2009, que 

dispõe sobre o modelo integrado de gestão do poder executivo estadual é quem disciplina 

acerca da estrutura e funcionamento do sistema de controle interno do Estado de Pernambuco. 

No Estado de Pernambuco, a Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado 

(SECGE) é o órgão central do sistema de controle interno, responsável pela articulação do 

conjunto de órgãos, funções e atividades que compõem o sistema, com o fim de garantir o 

desempenho das atribuições de controle interno de forma alinhada com os dispositivos da 

Constituição e da Lei Complementar n.º 141/09. Na seção 4.1, que trata sobre a gestão do 

controle interno no Estado de Pernambuco, serão feitas abordagens mais detalhadas acerca da 

forma de atuação desse órgão central de controle interno. 

 

2.2.5 Conceito da função controle  

 

Apesar das evidências de que a origem da função controle remonta há séculos passados, 

conforme comentários da seção 2.2.1, apenas no início do século XX é que os conceitos 

relacionados a esta função ficaram amplamente conhecidos. De acordo com a seção 2.1.1, que 

discorre sobre os princípios de administração científica, os trabalhos de Taylor (1906) e Fayol 

(1916) foram os responsáveis pelo início das discussões teóricas sobre o controle.   

Gomes e Salas (2001) consideram que as influências da escola clássica faziam uso de uma 

teoria normativa e prescritiva, com uma concepção atomística do homem. Os autores ao fazer 

uma ampla revisão das diversas abordagens acerca do conceito de controle, afirmam que esta 
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função é suscetível de várias interpretações, e que não se percebe na atualidade um paradigma 

predominante que englobe todos os aspectos abordados.  

Os autores ainda tecem crítica às abordagens teóricas da escola clássica ao afirmar que a 

“competitividade e complexidade do mundo atual não concebem mais as abordagens 

tayloristas ou o uso de medidas quantitativas no desenho dos sistemas de controle de gestão”. 

Entretanto, conforme considerações feitas na seção 2.1.1, o entendimento de Gomes e Salas 

quanto à inaplicabilidade da teoria taylorista não condiz com a posição de boa parte dos 

teóricos. A atualidade dos princípios da escola clássica é defendida por Motta, F. (2001) 

quando considera que as teorias da administração científica não foram descartadas e sim 

passaram por um processo de evolução e que muitas das correntes teóricas atuais retomam e 

atualizam alguns dos pressupostos tayloristas.  

O que se pode considerar a partir dessas discussões sobre as influências da epistemologia 

positivista na administração pública é que de fato percebe-se que alguns autores ao conceituar 

a função controle limitam-se aos aspectos formais e racionais, o que demonstra uma 

compreensão bastante limitada e desencontrada da realidade atual. 

Gomes e Salas (2001) consideram que essas limitações decorrem do fato de que boa parte 

das pesquisas trata o tema de forma isolada sem considerar o contexto social onde a 

organização está inserida. Classificam as contribuições teóricas em quatro tipos de correntes 

de acordo com os aspectos e mecanismos que influenciam o processo de controle 

organizacional: a) a que está centrada nos aspectos mais formais do controle, b) a que coloca 

sua ênfase maior nos aspectos psicossociais (por exemplo: motivacionais, cognitivos) ligados 

ao controle, c) a que se detém nos aspectos culturais presentes no controle e por último, d) a 

que considera os aspectos macrossociais do contexto social como condicionantes do controle. 

No ramo do Direito Administrativo Brasileiro, segundo Meirelles (1993, p. 568), a função 

controle é conceituada da seguinte forma:  

 

Controle, em tema de administração pública, é a faculdade de vigilância, orientação 

e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de 

outro. 

 

De acordo com Meirelles, do ponto de vista etimológico, a palavra controle é de origem 

francesa (contrôle), mas por ser intraduzível e insubstituível no seu significado vulgar ou 

técnico, incorporou-se definitivamente em nosso idioma. Segundo dicionário da língua 

portuguesa (FERREIRA, 1993), controle significa a “fiscalização exercida sobre as atividades 
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de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos, para que tais atividades, ou produtos, 

não se desviem das normas preestabelecidas”. 

Guerra citado por Castro (2007, p. 94) conjuga entendimentos citados por diversos autores 

(Marçal Justen Filho, Fábio Konder Comparato, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro) da seguinte forma: 

 

Em síntese, controle da Administração Pública é a possibilidade de verificação, 

inspeção, exame, pela própria Administração, por outros Poderes ou por qualquer 

cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um Poder, órgão ou autoridade, 

no escopo de garantir atuação conforme aos modelos desejados anteriormente 
planejados, gerando uma aferição sistemática. Trata-se, na verdade de poder-dever, 

já que, uma vez determinado em lei, não poderá ser renunciado ou postergado, sob 

pena de responsabilização por omissão do agente infrator. 

 

Peixe (2006), ao tratar sobre o vocábulo controle comenta que na visão moderna este vem 

tendo sua área de uso cada vez mais ampliada nas linguagens técnica e científicas, em 

substituição às palavras tradicionais da língua, como: regulação, gestão, vigilância, 

supervisão, averiguação, direção, coordenação. 

Mosimann e Fisch (2008) ao conceber a necessidade de mudança contínua no ambiente 

organizacional consideram que esta realidade tem levado os gestores a realizarem suas tarefas 

com a preocupação simultânea de verificação dos resultados de suas ações. Partindo dessa 

premissa, Mosimann e Fisch (2008) citam as conceituações teóricas de vários autores, dentre 

eles: Kanitz, Hofstede, Anthony, Koontz, O‟Donnell, Weihrick, Gibson, Ivan e Donnelly e 

conceitua a função controle da seguinte forma:  

 

O controle é uma fase do processo decisório em que, com base no sistema de 

informações, é avaliada a eficácia empresarial e de cada área (não apenas em termos 

econômicos), resultando daí ações que se destinam a corrigir eventuais distorções. 

 

A Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

(2007, p.19) ao atualizar em 2001 as diretrizes e o marco referencial para o controle interno 

fez uso do seguinte conceito: 

 

Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de 

funcionários, e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança 

de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão 

alcançados: 

 

 Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 

operações; 

 Cumprimento das obrigações de accountability; 
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 Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; 

 Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. 

 

De fato, de acordo com o entendimento de Gomes e Salas (2001), diante de tantas 

abordagens teóricas, não é possível determinar um paradigma predominante, no entanto, 

tomando por base as novas tendências da administração pública gerencial é possível sinalizar 

que a visão mais atual da função controle corresponde à interpretação de que o controle é a 

capacidade de fazer com que as coisas ocorram de acordo com o que foi planejado.  É a 

função do controle voltado para o cumprimento das ações, com enfoque no resultado 

pretendido. Este enfoque é diferente daquele que está voltado para a fiscalização e supervisão 

de pessoas. Não cabe mais dentro das novas demandas da sociedade para a gestão pública um 

controle interno voltado exclusivamente para os aspectos formais e legais da aplicação do 

recurso público. 

Da análise dessas abordagens conceituais acerca da função controle pode-se considerar 

que o controle é indispensável ao sucesso de qualquer organização pública ou privada, o 

controle é ferramenta de crucial importância no alcance das metas de gestão estabelecidas 

pelas  entidades privadas e públicas. O aperfeiçoamento do sistema de controle interno é um 

dos maiores desafios da administração brasileira na atualidade. 

 

2.2.6 Novas tendências do controle interno governamental 

 

Diante do que foi abordado até o momento fica evidente a relevância que está se dando ao 

controle interno, seja em decorrência do grande número de irregularidades e ineficiências 

administrativas denunciadas na administração pública, seja em decorrência da nova tendência 

das organizações de adaptação às mudanças que estão ocorrendo no ambiente organizacional 

levadas por influências da competitividade e complexidade do mundo atual. Este cenário faz 

com que o enfoque abordado pelas grandes organizações, sendo elas públicas ou privadas, 

tenda a busca incessante, dentro de uma situação de equilíbrio dinâmico, de ações voltadas 

para resultado.    

A proposta de Emenda Constitucional n.º 45/09, em tramitação no Congresso Nacional, já 

citada no tópico 1.0 deste trabalho, é uma forte evidência da importância que vem sendo dada 

à função do controle interno, inclusive em âmbito nacional. A emenda propõe a criação de um 

novo inciso na Carta Magna, no capítulo que trata sobre as disposições gerais da 

administração pública, indicando regras para a instituição e atuação dos órgãos de controle 
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interno, reconhecendo sua essencialidade, a necessidade de instituição de órgãos permanentes 

de controle e a criação de carreiras específicas para o controle interno.  

Atualmente a atividade de controle interno é mencionada de forma ampla no artigo 74 da 

Carta Magna, o qual está inserido no capítulo referente ao poder legislativo, mais 

especificamente na seção que dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor que propôs a emenda constitucional, 

Senador Renato Casa Grande, a necessidade dessa reformulação decorre do fato de que a 

menção do controle interno no capítulo constitucional relativo à fiscalização tende a uma 

prática jurídica e administrativa que considera o controle interno como simples mecanismo de 

fiscalização a posteriori, alheio à gestão. Destaca ainda a importância desta medida por 

considerar que a eficácia dos controles pressupõe que este esteja inserido dentro da própria 

organização e de sua rotina gerencial, esta consideração reforça a necessidade de criação de 

um dispositivo dentro do capítulo que trata especificamente sobre a administração pública. A 

emenda destaca as principais funções do controle interno, dentre elas: ouvidoria, 

controladoria, auditoria governamental e correição. 

O sistema de controle interno instituído no Estado de Pernambuco por meio da Lei 

Complementar n.º 141/09 contempla todas as diretrizes definidas na proposta de emenda 

apresentada ao congresso nacional e com isso coloca Pernambuco em posição de vanguarda 

no que diz respeito a um modelo de controle interno governamental.  

Catelli (2009), dentro dessa nova forma de abordagem, ao tratar sobre a atividade de 

controle a concebe como uma função diretamente ligada à função planejamento por 

considerar que o propósito do controle é assegurar que as atividades da organização sejam 

desempenhadas de acordo com o plano. Entende que para a consecução deste propósito faz-se 

necessário um sistema de informações que forneça o feedback com o fim de comparar o 

desempenho efetuado com as metas planejadas.  

Para Catelli (2009) um pré-requisito essencial para um desempenho eficaz da função 

controle é um sistema de informações eficiente, com o objetivo de revelar, quando necessário, 

a necessidade de ações corretivas, possibilitando aos gestores julgar se os seus objetivos ainda 

são apropriados ou não, em decorrência das mudanças ambientais, que são constantes. Essa 

presunção de dinamicidade do ambiente apenas confirma pensamento de Motta, P. (2007) e 

Prigogine (1989), relacionado ao equilíbrio dinâmico das organizações, a busca permanente 

do equilíbrio organizacional, conforme está ressaltado no capítulo referente à introdução. Essa 

teoria confirma a nova ordem que fundamenta a ciência moderna.  
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Segundo Gomes (2001), o Controle, enquanto mecanismo de reforço de comportamento 

positivo ou correção de rumo no caso de resultados não desejados é necessário como 

instrumento auxiliar dos gestores na tomada de decisões oportunas. Para isso requer a 

obtenção de informações que possibilitem a formulação de diretrizes e a mensuração dos 

resultados esperados.  

De forma bastante abrangente em relação à dimensão da atividade de controle interno na 

gestão empresarial, Catelli (2009) define que a missão do controle é viabilizar a aplicação dos 

conceitos de gestão econômica dentro da empresa, otimizando os seus resultados. Segundo 

ele, a diferença entre o resultado que uma empresa teria sem um controle interno estruturado 

para atender aos preceitos da gestão econômica e o resultado que esta mesma empresa teria 

com uma estrutura de controle estabelecida nos moldes da gestão econômica corresponde ao 

valor agregado pelo controle interno para a empresa.  

Gomes e Salas (2001) ao tratar das novas perspectivas de um sistema de controle interno 

ressaltam, também, a importância deste quanto ao fornecimento de informações gerenciais 

com o fim de subsidiar as decisões administrativas. Os autores destacam duas formas 

diferentes de como podem ser trabalhadas estas informações: a) aquela que coleta e seleciona 

a informação mais relevante para a tomada de decisões. A utilização de informação preditiva 

permite antecipar o que pode acontecer e adaptar o processo de decisão em função destes 

resultados, assim como permite um controle a priori da atuação; b) aquela que utiliza 

informação histórica com o fim de analisar o que aconteceu, possibilitando, por conseguinte, 

um controle a posteriori.  

Gomes e Salas (2001) distinguem duas perspectivas diferenciadas em relação à atividade 

do controle (quadro 1). Em primeiro lugar, uma perspectiva limitada do que significa o 

controle na organização, baseado normalmente em aspectos financeiros, e em segundo lugar, 

uma perspectiva mais ampla do controle onde se considera também o contexto em que 

ocorrem as atividades e, em particular, os aspectos ligados a estratégia, estrutura 

organizacional, comportamento individual, cultura organizacional e ao contexto social e 

competitivo.  
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Quadro 1 – Perspectivas de controle 

 

ASPECTOS 

 

PERSPECTIVA LIMITADA 

 

PERSPECTIVA AMPLA 

Filosofia 
Controle de cima para baixo 

Controle como sistema 

Controle realizado por todos 

Controle como atitude 

Ênfase  Cumprimento Motivação, autocontrole 

Conceito de 

controle 

Medição de resultado baseado na 

análise de desvios e geração de 

relatórios. Desenho, técnicas de 

gestão 

Desenvolvimento de uma consciência 

estratégia orientada para o aperfeiçoamento 

contínuo. Melhora da posição competitiva 

Consideração 

do contexto 

social, 

organizacional 

e humano 

Limitado. Ênfase no desenho de 

aspectos técnicos. Normas rígidas, 

padrões valores monetários 

Amplo. Contexto social, sociedade, 

cultura, emoções, valores 

Fundamento 

teórico 

Economia, engenharia Antropologia, sociologia, psicologia 

Mecanismos 

de controle 

Controle baseado no resultado da 

contabilidade de gestão 

Formal e informal. Outras variáveis, 

aprendizado 

Fonte: Gomes e Salas (2001, p. 25) 

 

A partir da perspectiva mais ampla demonstrada por Gomes e Salas (2001) os autores 

consideram que o controle organizacional é exercido através de diferentes mecanismos que 

tratam de motivar, orientar e influir para que o comportamento individual e organizacional 

seja o mais conveniente para alcançar os objetivos a longo prazo dos membros da 

organização. 

Na segunda perspectiva apresentada por Gomes e Salas (2001, p. 24) o controle: 

 não somente é realizado pela gerência mas também por todas e cada 

uma das pessoas que fazem parte da mesma; 

 não somente é realizado a posteriori mas permanentemente; 

 não somente se limita aos aspectos técnicos de seu desenho mas deve 

adequar-se tanto à cultura da organização como às pessoas que fazem 

parte da entidade; 

 não deve centrar-se no resultado mas deve ser utilizado de forma 

flexível, considerando o processo de controle como um instrumento 

orientado ao aperfeiçoamento contínuo das pessoas e dos próprios 

processos. 
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Na concepção de Peixe (2006) o controle interno serve como órgão de coordenação e 

controle de cúpula administrativa, sendo responsável pelo fornecimento de dados e 

informações, que planeja e pesquisa, visando sempre mostrar à cúpula administrativa os 

pontos de estrangulamento presentes e futuros que põem em perigo ou reduzem a eficiência 

administrativa. Esta forma abordada por Peixe pode ser bem visualizada na estrutura do órgão 

de controle interno do Estado de PE na área cuja competência está voltada para o 

fornecimento de informações estratégicas (Gerência de Informações Estratégicas) 

Nesta mesma linha, Peixe destaca a função de controlador como algo mais do que o 

contador e algo menos do que um diretor. Segundo o autor, o controlador é responsável por 

coletar dados, sendo também responsável pela análise desses dados e ainda por salientar seu 

significado para a administração e fazer recomendações quanto à medida que deve ser 

adotada. Portanto, o controlador não toma decisão e sim sugere alternativas aos gestores para 

que estes decidam dentro das suas competências e habilidades gerenciais. 

Dentro dessa visão mais moderna de um sistema de controle interno a Organização 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, em 2001, atualizou as suas diretrizes 

relacionadas ao controle interno a partir da concepção de que o controle não é um fato ou 

circunstância, mas uma série de ações que permeiam todas as atividades da entidade. Diante 

destas ponderações a INTOSAI recomenda que o controle interno seja interligado às 

atividades dos organismos e concebido dentro da própria estrutura organizacional, o que o 

tornaria não apenas mais efetivo, mas, também, integrante da essência mesma da organização. 

As Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público da INTOSAI (2007) 

concebem um controle que não se limita à visão tradicional de controle administrativo-

financeiro, incorporando um conceito mais amplo do controle da administração e ressaltando 

a importância das informações não-financeiras na avaliação da gestão. 

As Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, segundo a INTOSAI 

(2007), destacam os objetivos gerais do controle interno com as suas premissas, conforme 

quadro 2: 
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              Quadro 2 – Objetivos gerais e premissas do controle interno (INTOSAI) 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

PREMISSAS 

EXECUTAR AS OPERAÇÕES DE 

MANEIRA ORDENADA, ÉTICA, 

ECONÔMICA, EFICIENTE E EFICAZ 

 executar as operações de forma 

estruturada e metódica 

 adequar aos princípios morais 

 adquirir a quantidade correta de recursos, 

na qualidade adequada, entregue no lugar 

certo e no momento preciso, ao menor 

custo 

 alcançar o máximo de resultado com uma 

dada qualidade e quantidade de recursos 

 alcançar os objetivos pretendidos 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE 

ACCOUNTABILITY 

 desenvolver, manter e disponibilizar 

informações financeiras e não-financeiras 

confiantes e relevantes, em linguagem 

acessível 

CUMPRIMENTO DAS LEIS E 

REGULAMENTOS 

 fazer cumprir as normas que disciplinam 

a captação, aplicação e forma de operação 

do recurso público 

SALVAGUARDA DE RECURSOS 

CONTRA PREJUÍZO POR DESPERDÍCIO, 

ABUSO, MÁ ADMINISTRAÇÃO, ERROS, 

FRAUDES E IRREGULARIDADES 

 adotar controles internos em cada uma 

das atividades relacionadas com a 

administração dos recursos da entidade, 

desde a aquisição até a sua 

disponibilização 

 

Para a eficácia do controle interno é necessário que este seja apropriado, o que significa 

controle certo e de acordo com o risco envolvido, que funcione constantemente conforme o 

planejado e que obedeça à relação custo-benefício, o que significa dizer que o custo da 

implantação do sistema de controle interno não deve exceder os benefícios dele derivados. 

(INTOSAI, 2007) 

De acordo com Reis (1992), citado por Barbosa, E. (2002), uma estrutura eficaz de 

controle interno deve ter a compreensão do administrador, de forma, que este não veja o 

controle como um elemento pertubador das ações administrativas, mas como uma peça 

relevante para a garantia da concretização dos fins pretendidos pela administração pública. O 

controle como elemento pertubador é a forma negativa de enxergar o controle interno. 

Essa visão ultrapassada em relação à conotação que vem sendo dada ao controle interno 

pode ser identificada no trabalho de dissertação de mestrado de Sousa (2008). Na sua 
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concepção a agenda do gestor público é pautada por um número excessivo de procedimentos 

burocráticos, sendo o controle tanto externo quanto o interno, a propósito de conferir a 

conformidade dos atos administrativos, responsável pela redução da agilidade administrativa 

do gestor público. 

Nesse sentido Holanda e Vieira (2009) destacam em texto intitulado “Teoria do controle 

aplicada ao setor público” duas conotações associadas ao controle interno, uma positiva e 

outra negativa: 

1. Positiva: capacidade de fazer com que as coisas ocorram exatamente como se 

deseja, como foi previsto ou planejado. 

2. Negativa: capacidade de impedir que as coisas aconteçam e que as pessoas ajam 

conforme elas desejam, sendo esta última acepção um sinônimo de fiscalizar e 

supervisionar.  

Em contraposição a essa idéia negativa em relação ao papel do controle interno, a 

INTOSAI (2007), ao tratar as limitações sobre a eficácia do controle interno, ressalta que este 

não pode, por si só, assegurar o alcance dos objetivos gerais previamente definidos, ou seja, 

um sistema de controle interno eficaz não pode oferecer uma segurança absoluta sobre o 

alcance dos objetivos da entidade. O seu papel é de reduzir a probabilidade de não se alcançar 

os objetivos, “o controle interno não pode transformar uma administração essencialmente 

ruim em boa administração.” 

É fato que um sistema de controle interno, uma vez que depende do fator humano, pode 

estar sujeito às falhas de planejamento, erros de avaliação ou interpretação, má compreensão, 

descuido, cansaço físico, distração, conluio, abuso ou excessos, no entanto este quadro deve 

ser visto como uma distorção de uma nova realidade que está surgindo em relação a uma nova 

tendência do controle interno governamental voltado para a maximização da eficiência 

administrativa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório buscando identificar, 

dentre as práticas adotadas na gestão do controle interno governamental de Pernambuco, 

aquelas que repercutiram efetivamente na melhoria da qualidade do gasto público no Estado, 

no período de 2007 a 2009. A escolha deste período deve-se ao fato de que apesar de estarmos 

tratando de um modelo de controle interno que foi concebido em 1998 e implantado em 2003, 

apenas a partir de 2007 foi inserida na estrutura organizacional do controle interno de PE uma 

nova atribuição de acompanhar medidas de racionalização de gastos públicos do Estado e 

principalmente, por ser essa uma medida, cujos resultados podem ser mensurados. 

Apesar da delimitação do período de 2007 a 2009 para fins de apuração de resultados em 

decorrência das novas práticas adotadas quanto a medidas de racionalização dos gastos 

públicos, não se deixou de observar e avaliar as mudanças decorrentes da implantação do 

modelo de controle interno (2003) e da criação de um órgão de controle interno (2007) cuja 

estrutura organizacional passou a ser independente e com vinculação direta à autoridade 

máxima da organização, no caso em análise ao governador do Estado.   Essas mudanças 

foram importantes uma vez que representam grande marco na forma de atuação do controle 

interno no Estado de Pernambuco. A descrição detalhada das experiências desenvolvidas 

quanto às novas práticas ficou restrita àquelas que tiveram os seus resultados mensurados e 

indicaram a contribuição efetiva do controle interno na melhoria da qualidade do gasto 

público. 

Após a identificação das medidas de racionalização dos gastos públicos que resultaram em 

ganhos econômicos para a gestão pública estadual procurou-se demonstrar os métodos 

utilizados para o cumprimento das metas de resultado propostas pelo órgão de controle 

interno dentro de cada uma das ações trabalhadas. 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

Os dados foram levantados a partir de anotações e registros de reuniões internas de 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no órgão de controle interno e de reuniões 

externas de acompanhamento e pactuação de metas com os titulares das Secretarias de 

Governo executoras das ações referentes às medidas de racionalização dos gastos públicos e 
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ainda, registros de reuniões de monitoramento das ações com o núcleo de gestão do governo 

do Estado de Pernambuco. Também foram extraídos dados da contabilidade do Estado e de 

documentos e registros do órgão de controle interno. Foram considerados também para a 

análise dados e informações do acervo bibliográfico referenciado.   

Para conceituar a qualidade do gasto público relacionada à atuação do controle interno 

governamental foi tomada por base a literatura existente acerca do tema tendo sido analisados 

os conceitos definidos por vários autores. Tentou-se fazer analogias entre as abordagens 

conceituais pesquisadas com as discussões mais atuais acerca da modernização da gestão 

pública. O conceito de qualidade foi avaliado tanto sob a ótica da iniciativa privada, como 

também, da gestão pública, fazendo-se referência às necessárias adequações no caso da 

administração pública.  

Para a avaliação do modelo gerencial de controle interno governamental adotado pelo 

Estado de Pernambuco foi feito o levantamento histórico de todas as mudanças ocorridas na 

gestão do órgão de controle interno no período compreendido entre 2003 e 2009, 

particularmente aquelas referentes aos exercícios de 2003 e 2007, por serem estes dois 

momentos um marco das grandes mudanças ocorridas no controle interno de PE. 

Posteriormente, foi realizada uma análise descritiva das principais mudanças, assim 

consideradas àquelas de caráter estrutural, procedimental e cultural, à luz dos princípios 

relacionados à teoria de administração científica e ao modelo de administração pública 

gerencial. Para isso foi utilizada a bibliografia existente sobre os temas relacionados e ainda 

documentos internos do órgão de controle de PE e da legislação existente (leis, decretos, 

portarias). 

Para diagnosticar as melhores práticas na gestão do controle interno governamental de PE 

que estão diretamente relacionadas à melhoria da qualidade do gasto público, inicialmente, 

foram identificadas medidas implementadas pelo órgão de controle, passíveis de mensuração, 

que efetivamente repercutiram em resultados que vieram a indicar a melhoria da qualidade do 

gasto público.  Posteriormente, essas melhores práticas foram descritas tendo sido mensurado 

para cada uma delas o resultado econômico obtido para a gestão pública estadual. Ainda 

foram utilizados dados referentes a registros, anotações, relatórios internos, documentos 

eletrônicos, ou seja, informações coletadas no órgão de controle interno e no sistema de 

contabilidade do Estado. Estas informações foram trabalhadas mediante a utilização de 

tabelas e gráficos que permitiram a análise dos resultados dentro de cada uma das medidas de 

racionalização dos gastos públicos implantadas na gestão pública estadual, estando grande 

parte destas medidas concentradas nas três grandes áreas essenciais: saúde, educação e defesa 
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social por representarem estas em torno de 70% da despesa pública estadual. Esta análise 

possibilitou o delineamento e verificação da conclusão e sempre que possível foi feito uso 

também da epistemologia extraída dos acervos referenciados. 

 

3.3 Limitações do Método 

 

Uma possível limitação do método utilizado diz respeito ao fato de que para a análise 

do resultado da pesquisa foram consideradas, essencialmente, práticas do controle interno 

governamental que permitem a mensuração dos seus resultados. Tal fato pode ter deixado de 

indicar outras práticas da gestão do controle interno governamental que também contribuem 

com a melhoria da qualidade do gasto público. No sentido de minimizar esta limitação do 

método, foram descritas, de forma sucinta, com fundamento nas abordagens teóricas 

referenciadas, outras práticas que também podem vir a contribuir com a melhoria da 

qualidade do gasto público, apesar da inviabilidade de mensuração do seu resultado 

econômico. 
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4 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

4.1 O Que é Qualidade do Gasto Público?  

 

Neste tópico procurou-se conceituar a qualidade do gasto público relacionada à atuação do 

controle interno governamental, uma vez que esta definição é de fundamental importância 

para a análise e conclusão do trabalho. Para isso foram feitas analogias entre abordagens 

conceituais pesquisadas com discussões atualizadas acerca da modernização da gestão 

pública. 

O que é qualidade? Segundo Campos (2004), um produto ou serviço de qualidade é aquele 

que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo às necessidades do cliente.  

Para o autor, o conceito de qualidade possui o seguinte significado: atender perfeitamente 

significa projeto perfeito; oferecer o produto/serviço de forma confiável tem o mesmo valor 

de sem defeitos; forma acessível tem o mesmo significado de baixo custo; forma segura 

compreende oferecer total segurança ao cliente e entrega no tempo certo quer dizer no prazo, 

local e quantidade certa. Todos estes itens são condições intrínsecas para a caracterização de 

um produto/serviço de qualidade.  

As organizações em geral, empresas, hospitais, escolas, clubes e ainda, organizações 

públicas, têm como grande missão satisfazer as necessidades do ser humano. Essa satisfação, 

entretanto, está associada a uma série de fatores, dentre eles, destaca-se o fator produtividade. 

Esta tem como premissa fundamental a condição de produzir cada vez mais, com a qualidade 

requerida, com cada vez menos. Para aumentar a produtividade de uma organização humana, 

deve-se agregar o máximo de valor (máxima satisfação das necessidades do cliente) ao menor 

custo. 

Para Ferrer (2007), todas as reformas administrativas ocorridas nas últimas décadas, 

independente do local, ambiente ou ainda das funções que apresentavam à época, tinham em 

comum um único objetivo, aumentar a eficiência do Estado, fazer mais com menos recursos. 

Apesar do objetivo único as causas que levaram a cabo as reformas são diversas, em alguma 

situação, a necessidade de resolver a crise do bem-estar social (Europa), em outra situação, a 

necessidade de melhorar a qualidade do serviço público (EUA) e por último, em decorrência 

da crise fiscal (países em desenvolvimento, principalmente América Latina). 

Outro fator de grande importância que também está atrelado ao conceito de qualidade é a 

competitividade. A condição de ser competitivo é apresentar maior produtividade, ou ainda, a 
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máxima satisfação do cliente. Estes fatores, no entanto, estão interligados, uma vez que a 

competitividade decorre da produtividade e esta da qualidade, conforme esquema apresentado 

na figura 1 que indica a interligação entre esses conceitos. 

 

 

 

            Figura 1 - Interligação entre os conceitos, Falconi, 2004, p. 8 

 

 

A competitividade é um dos instrumentos utilizados no objeto deste estudo a partir de 

melhores práticas identificadas no âmbito do Estado de Pernambuco, definição de metas e 

acompanhamento de resultados nas reuniões de monitoramento. Um dos objetivos 

estratégicos do mapa da estratégia do governo, apresentado no tópico 4.2 que apresenta a 

gestão do controle interno no Estado de Pernambuco, é o equilíbrio das receitas e despesas. A 

ação de racionalização dos gastos públicos, objeto desta análise, está inserida neste objetivo. 

O modelo de gestão do Estado de PE foi matéria veiculada na revista VEJA (ed. 950, ano 43, 

n.º 16, 26/08/2009) – ANEXO 1. 

O Controle da Qualidade Total é um sistema administrativo aperfeiçoado no Japão, a 

partir de idéias americanas introduzidas após a Segunda Guerra Mundial. Ficou conhecido no 

Japão pela sigla TQC (“Total Quality Control”), posteriormente adotada no Brasil. O TQC 

tem como premissa a participação de todos os setores da empresa e de todos os empregados 

no controle da qualidade. 

O Controle de Qualidade Total, apesar de ser uma estratégia empresarial, dado aos 

conceitos utilizados na sua concepção relacionados a lucros, clientes, entre outros termos 

dirigidos particularmente ao setor privado, tem sido bastante utilizado na administração 

pública com os ajustes necessários às devidas adequações.  
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A Gestão pela Qualidade Total foi o método adotado pelo governo federal no processo da 

Reforma Gerencial como estratégia gerencial básica. Esta decisão foi materializada a partir da 

implantação de dois programas: o Programa de Qualidade e Participação, de caráter mais 

geral, e o Programa de Reestruturação e Qualidade voltado a assistir os ministérios para que 

estes promovam a adequação de sua estrutura organizacional de acordo com as diretrizes do 

Plano Diretor e a melhoria da qualidade da gestão. 

O Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública, de acordo com o 

Plano Diretor é um instrumento que tem como propósito a mudança de uma cultura 

burocrática para uma cultura gerencial, com vistas a um novo modelo de gestão que valorize a 

participação e a iniciativa de cada servidor público. A ênfase na participação representa o 

envolvimento de todos os servidores na melhoria do serviço público. A gestão pela qualidade 

é a prática gerencial que apóia a ação de reforma, antecedendo e dando movimento às novas 

instituições que definem o novo espaço institucional-legal da administração pública, 

contribuindo para o aumento da capacidade administrativa e financeira (governança) do 

Estado dando-lhe maior legitimidade (governabilidade). 

O Programa de Reestruturação e Qualidade dos Ministérios teve como objetivo a 

reestruturação dos ministérios nos termos do Plano Diretor tendo como base a gestão pela 

qualidade. O Programa apresentava como premissa o engajamento da mais alta direção para a 

revisão de estruturas organizacionais, alteração de procedimentos, redimensionamento da 

força de trabalho, redução dos custos e estabelecimento de mecanismos de avaliação de 

desempenho focalizado na consecução de resultados. Segundo Bresser-Pereira (2002), as 

mudanças institucionais devem caminhar concomitantemente com aquelas de dimensão da 

gestão e de dimensão cultural. 

Segundo Motta, P. (1992), citado por Pimenta (2000), a GQT no âmbito da Administração 

Pública, transcende a dimensão técnica, atuando também em todo o sistema organizacional, 

nas dimensões sócio-psicológicas e estratégicas. Para o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, as transformações relacionadas à Qualidade na Gestão Pública devem ir 

além da dimensão formal: 

 

A adoção da Qualidade como instrumento de modernização da Administração 

Pública Brasileira deverá levar em conta simultaneamente a sua dimensão formal – 

que se refere à competência para produzir e aplicar métodos, técnicas e ferramentas 

– e a sua dimensão política – que se refere a competência para projetar e realizar 

organizações públicas que atendam às necessidades dos clientes. A gestão pela 

Qualidade instrumentalizará o alcance de dimensão política em sua expressão mais 

ampla: a qualidade de vida. 
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Diante da formalidade herdada pelo direito administrativo brasileiro, resultado de uma 

formação autoritária, foi bastante salutar para a administração pública brasileira a reforma 

administrativa gerencial advinda da emenda Constitucional n.º 19/98 que acresceu o princípio 

da eficiência ao rol do artigo 37 da Carta Constitucional (legalidade, moralidade, 

impessoalidade e publicidade). O ordenamento infraconstitucional definiu um novo 

paradigma para o gestor público, que enfrenta o processo de concepção dessa mudança 

cultural na Administração Pública.  

Eficiência não é apenas gastar pouco ou gastar bem, é gerir com equilíbrio e ponderação a 

coisa pública. Segundo Bucci (2002), a eficiência pressupõe o desvio do olhar central da 

legalidade e aspectos normativos para o modo de execução da ação propriamente dita, a 

relação entre os meios utilizados (custo) e os fins almejados (benefício). A ineficiência 

administrativa é a utilização de recursos para fins que se distanciam dos interesses públicos. 

As ações coordenadas pelo órgão de controle interno do Estado de Pernambuco que estão 

relacionadas à racionalização do gasto público apontam para essa concepção de modernização 

da gestão pública, ou seja, a melhoria da qualidade do gasto público associada ao lema “fazer 

mais com menos recurso”.   

O princípio da eficiência também está presente no direito público europeu, como 

sintetizam comentaristas italianos: “a tantos controles inúteis previstos hoje se deve substituir 

a verificação do atingimento efetivo dos fins e objetivos” (CASSESE; ARÁBIA apud 

BUCCI, 2002, p. 181). 

Há na doutrina quem qualifique a eficiência como um princípio de difícil implementação, 

é o caso de Celso Antônio Bandeira de Mello que o identificou como um simples adorno 

agregado ao artigo 37 da Constituição ou ainda uma aspiração daqueles que alteraram o texto 

constitucional. 

Entretanto, a posição majoritária defende a importância desse princípio para a 

Administração Pública voltada para resultados, fato observado por Medauar (2000 apud 

BUCCI, 2002, p. 183): 

 

“Agora a eficiência é o princípio que norteia toda a atuação da Administração 

Pública. O vocábulo liga-se à idéia de ação, para produzir resultado de modo rápido 

e preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina 

que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir  resultados 

que satisfaçam às necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a 

descaso, a negligência, a omissão – características habituais da Administração 

Pública brasileira, com raras exceções”. 
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Di Pietro (apud BUCCI, 2002, p. 183) também reconhece a sua importância: “o princípio 

da eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à 

consecução dos fins que cabe ao Estado alcançar”. 

Bucci (2002) conceitua eficiência como uma palavra que conota a proporcionalidade 

material entre os fins e os meios. Defende que a despeito da importância do aspecto 

econômico, expresso na relação entre custos e benefícios, a efetivação do princípio da 

eficiência deve ser mensurada também em termos dos custos sociais de determinadas 

estruturas e práticas administrativas e sua repercussão sobre a formação de uma consciência 

de ação coletiva, de interesse público, nos cidadãos. 

Essa forma de avaliação e controle da gestão pública possui total consonância com o 

modelo proposto para a Administração Pública Gerencial do Brasil em meados dos anos 

1990. 

A eficiência evidencia-se a partir da relação consumo x produto, é a capacidade do gestor 

de consumir o menos recurso possível para a produção de serviços ou produtos para o 

destinatário final, a sociedade. Um gasto público de qualidade parte do pressuposto de que a 

despesa realizada atendeu a real necessidade do beneficiário final sob todos os aspectos, 

tempestividade, oportunidade e qualidade e ainda com o menor custo possível.    

A qualidade do gasto público, portanto, pressupõe o cumprimento de três pontos 

intrínsecos: econômico, financeiro e social. Esta análise compreende a avaliação do resultado 

econômico de uma política pública. 

Para Campos (2004, p. 15), a padronização é considerada a mais fundamental das 

ferramentas gerenciais, embora a experiência indique que no Brasil este assunto não tem sido 

tratado com a prioridade que o caso requer. Na concepção do autor a padronização é uma das 

bases onde se assenta o gerenciamento moderno, sendo este o caminho para a produtividade e 

a competitividade em nível internacional.  

Em relação à importância da padronização na gestão pela qualidade, Campos (2004, p. 11) 

transcreve pensamento de Kaoro Ishikawa (1984): 

 

Nem um pouco do sucesso japonês na qualidade teria sido possível se nós não 

tivéssemos unido o progresso em controle da qualidade com avanços na 

padronização: eles são tão inseparáveis como as rodas de uma charrete. Se este 

relacionamento não é entendido, se a padronização for implementada de forma 

desordenada, então o controle da qualidade será um fracasso.  

 

Mais uma vez ressalta-se na literatura a importância da identificação de melhores práticas 

dentro de um mesmo ambiente. Este ambiente, no caso do estudo ora em análise, compreende 
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o âmbito estadual, nacional e a iniciativa privada. A padronização da forma de contratação foi 

evidenciada no trabalho como sendo uma das medidas impulsionadoras da qualidade do gasto 

público. 

Estes são os novos paradigmas para o controller de entidades públicas. Ao analisar a 

aplicação do recurso público é importante avaliar o gasto sob o prisma do resultado 

econômico. A informação referente apenas a valor arrecadado e gasto executado já não são 

mais suficientes, outras informações precisam ser acrescidas no enfoque da avaliação. A 

sociedade precisa saber quais foram os serviços prestados, o custo desses serviços e o lucro ou 

o prejuízo econômico, com o fim de poder avaliar a eficiência da gestão pública. E a 

eficiência está associada à seguinte pergunta: a despesa realizada atendeu à necessidade do 

beneficiário final sob os aspectos da tempestividade, oportunidade, qualidade e ainda com o 

menor custo possível? 

E para atingir esse objetivo a atividade de controle interno governamental do Estado de 

Pernambuco precisou passar por transformações culturais e procedimentais. Novas técnicas 

foram agregadas ao exercício da função do controller, tais como: padronização, definição de 

metas, indicadores de resultado, entre outras. O enfoque do controle deixou de ser 

principalmente legalista para ser prioritariamente voltado para a gestão por resultados.  

 

4.2 A Gestão do Controle Interno no Estado de Pernambuco 

 

Dentro do que foi abordado até o momento, fica cada vez mais evidente a importância que 

vem sendo dada ao tema relacionado ao equilíbrio das contas públicas. As oportunidades de 

investimento de capitais privados e internacionais na administração pública em busca do 

desenvolvimento econômico estão associadas a esta condição. O setor empresarial passa a 

perceber a necessidade de contribuir com o fortalecimento e modernização do setor público 

com vistas ao crescimento do setor industrial, comercial e terciário. As organizações 

internacionais sentem também a necessidade de promover o desenvolvimento de países de 

terceiro mundo com o fim de fortalecimento da economia mundial. Entretanto, o investimento 

desses capitais prescinde de um Estado em que as suas contas estejam equilibradas. É 

fundamental o equilíbrio entre receitas e despesas e um déficit público controlado. 

Essa temática passa também a ter crescente importância a partir de fatos relatados pela 

mídia referentes à aplicação do recurso público: a corrupção no setor público, a má 

administração do dinheiro público e a escassez de recurso. Estas questões encontram mais 

força diante de uma sociedade cada vez mais consciente e bem informada acerca dos seus 
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direitos constitucionais enquanto cidadãos. O direito à educação básica, à saúde, 

oportunidades de emprego e melhorias na qualidade de vida.  

Para gerar os recursos necessários com o fim de reduzir o déficit público e melhorar o 

nível de bem-estar, em particular combatendo a pobreza e reduzindo as tensões sociais faz-se 

necessário promover a produção e a produtividade. O controle da dívida pública é essencial, 

de forma a reduzir a incerteza e estimular o crescimento econômico, bem como para impedir 

que a geração atual taxe as gerações futuras com o aumento da dívida pública.  

Problemas do tipo gastos públicos excessivos e de elevada relação custo/benefício; 

despesas elevadas com a previdência pública e privada; problemas de infra-estrutura 

resultantes de baixos investimentos do setor público; e regulação econômica e Justiça 

geradora de incertezas são questões cada vez mais recorrentes no cenário mundial.  

A mudança desse cenário passa pelo equilíbrio das finanças públicas. Partindo do 

pressuposto de que esse equilíbrio não passa pelo aumento da carga tributária e nem pela 

contenção de gastos públicos e, fazendo-se associação com estudos realizados pela 

Administração Científica, pode-se concluir que a melhor saída para o incremento dos recursos 

públicos é a racionalização dos gastos, a luta contra o desperdício, a eficiência, a eficácia, a 

efetividade e a economicidade na aplicação dos recursos no sentido de gerar mais benefícios, 

ampliando e melhorando os serviços ofertados à população. 

É nessa linha de raciocínio que trabalha a Administração Científica quando comprova o 

fato de que existe uma nova maneira de ganhar dinheiro, a qual as empresas não têm sabido 

usar: deixar de perdê-lo. A luta contra o desperdício – seja de tempo, de esforço, de 

capacidade instalada, de energia, etc. – foi uma de suas principais bandeiras, conforme 

comentários do tópico 1.5.  

Toda essa discussão levou o Estado de Pernambuco a repensar o seu modelo de controle 

interno. A conscientização da responsabilidade com a eficiência, eficácia e efetividade do 

gasto público e isso não está restrito apenas ao gasto dentro de limites preestabelecidos, mas, 

sobretudo, à qualidade desse gasto. Tal perspectiva impôs algumas mudanças, que passaram 

pela mudança na legislação vigente à época. Essa mudança, porém, não foi apenas na 

estrutura e na forma de atuação da atividade de controle interno, compreendeu também uma 

grande mudança cultural. O controle interno passou a atuar com um novo enfoque, voltado 

para a melhor aplicação dos recursos públicos buscando uma maior racionalização, eficiência, 

eficácia e efetividade na gestão desses recursos. 

A primeira grande mudança na atividade de controle interno do Estado foi concebida a 

partir do Modelo de Controle Interno (MCI) idealizado em 1998, por dirigentes e técnicos da 
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Diretoria de Controle do Tesouro Estadual, órgão da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Pernambuco, responsável, à época, por coordenar, supervisionar e controlar as atividades de 

administração financeira, dívida pública, contabilidade e auditoria no âmbito do Poder 

Executivo Estadual. O Modelo de Controle Interno foi desenvolvido no âmbito do Programa 

de Modernização da Administração Fazendária (PROMOAF)
6
. Ao analisar as premissas e as 

diretrizes delineadas no MCI percebe-se que a sua concepção buscou inspiração nos 

princípios da Administração Pública Gerencial e na Administração Científica. 

Para dar suporte a esse modelo de controle interno, algumas ações foram desenvolvidas no 

âmbito da área financeira da Secretaria da Fazenda. Dentre elas, destaca-se a reestruturação 

administrativa, no âmbito da SEFAZ, que em 2003 criou a Controladoria Geral do Estado - 

COE, em substituição à Auditoria Geral do Estado – AUGE.  

A simples mudança de nomenclatura do órgão responsável pelo controle interno do 

Estado de Pernambuco, de auditoria para controladoria, evidencia a mudança de concepção. O 

conceito de controladoria é bem mais amplo do que o conceito de auditoria. Segundo Oliveira 

(2009, p. 29), “a razão de ser da controladoria é promover a eficácia organizacional com o 

uso da informação econômica sobre o valor adicionado pelas várias escolhas realizadas 

pelos seus gestores”. Para o autor a controladoria tem por propósito otimizar o resultado da 

entidade e dar suporte à tomada de decisão, com o fim de assegurar o cumprimento dos 

objetivos da organização.  

A Controladoria Geral do Estado (COE), órgão integrante da estrutura da Secretaria da 

Fazenda, à época, representou uma primeira mudança de paradigma quanto à forma de 

atuação do controle interno no Estado, com o propósito de atuar preventivamente, o mais 

perto possível dos fatos ocorridos, de maneira a tornar possível a correção de rumos durante o 

processo de execução da despesa. Assim, o controle interno deixou de ter o enfoque exclusivo 

de auditoria, com o objetivo único de apontar erros e irregularidades cometidas pelos gestores 

dos recursos públicos.  De acordo com o MCI (1998, p.18), o órgão de controle interno do 

Estado deve ter como propósitos básicos:  

 

 Contribuir para maior eficiência, eficácia e efetividade da Gestão 

Pública; e 

                                                
6 O Programa de Modernização da Administração Fazendária (Promoaf) financiado com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro do Programa Nacional de Apoio à Administração Fazendária 

para os Estado Brasileiros (Pnafe), teve como finalidade promover a modernização dos Estados Brasileiros. 

Desencadeou um conjunto de possibilidades de evolução das idéias, por meio do intercâmbio de experiências 

decorrentes de eventos interestaduais e de visitas técnicas a outros Estados e permitiu a cada Estado participante 

testar novas concepções e aprender com os acertos e erros de outros. 



60 

 

 Fornecer à Sociedade informações, definidas por Lei e outras normas, 

que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da Gestão Pública. 

 
Para garantir o atendimento desses propósitos básicos, foram formulados os seguintes 

Propósitos Específicos: 

 

 Prever e acompanhar todas as receitas e despesas do Estado;  

 Controlar o patrimônio público (bens, direitos e obrigações), integrando 

suas dimensões contábil e física; 

 Subsidiar os processos decisórios e as alocações dos recursos no nível 

da Administração Superior do Estado; 

 Verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e 

economicidade (Constituição Estadual, art. 29, § 1º) dos atos e 

procedimentos da Administração Pública, orientando as correções 

pertinentes; 

 Produzir informações para a Sociedade, de forma adequada e 

sistemática, de modo a tornar transparente a gestão pública; 

 Apoiar o desenvolvimento da qualidade da Gestão Pública, 

contribuindo para a aprendizagem das unidades gestoras; 

 Produzir informações gerenciais, subsidiar e acompanhar os gestores na 

previsão e na execução orçamentária, financeira e patrimonial, 

enfatizando a ação preventiva e a avaliação dos resultados dos 

programas e ações de governo; 

 Interagir com os outros agentes estatais responsáveis pelo controle da 

Administração Pública, em especial o Tribunal de Contas e o 

Ministério Público, com o propósito de subsidiar suas respectivas 

missões, comunicando aos entes mencionados as irregularidades 

verificadas e não sanadas no âmbito do Poder Executivo; 

 Propor e acompanhar as alterações da legislação pertinente. 

 

Os propósitos definidos para o controle interno, acima elencados, têm como filosofia 

básica garantir o atendimento dos direitos da Sociedade por uma gestão pública de qualidade, 

expressa em previsões e aplicações eficientes e eficazes dos recursos públicos para a 
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realização do bem comum, segundo os princípios básicos da legalidade, economicidade e 

moralidade.  

Implicam esses propósitos, em respeito às novas demandas da Sociedade por formas de 

governo mais eficientes, eficazes e efetivas, em que se avance de uma ação de controle 

interno marcadamente legalista e formal, para um padrão de controle interno que, sem 

abandonar seus compromissos primários com a verificação e garantia da legalidade nos atos 

públicos, incorpore uma atuação preventiva e de apoio e orientação aos dirigentes e gestores 

no desenvolvimento de formas superiores de qualidade da gestão. 

Nesse sentido, o controle interno do Estado de PE orientou-se para a melhoria da 

qualidade do gasto público, tanto na observância dos padrões de previsão e execução da 

despesa, como e principalmente no fornecimento de informações para os gestores que lhes 

permitem melhorar a qualidade do planejamento da ação e de sua execução, criando, com 

isso, condições para a aprendizagem e melhoria contínua dos resultados obtidos e benefícios 

para a Sociedade.  

Esses propósitos impõem, portanto, um maior alcance nas atividades do Controle Interno, 

e uma nova prática por parte dos seus profissionais, tornando-os não apenas controladores 

distantes do fato gerencial público, mas um recurso efetivo para ajudar no desenvolvimento 

de soluções legais e eficazes para a gestão pública, ademais de verificar a pertinência e 

propriedade dos atos praticados pelos gestores, contribuindo assim com o aprimoramento do 

processo gerencial. 

De acordo com a nova concepção de Controle Interno do Estado de Pernambuco definida 

pelo MCI (1998, p.25) esta tem fundamento num conjunto de crenças, valores e pressupostos 

sobre sua forma de funcionamento e sobre o modo de atuar dos seus profissionais, como base 

para promover uma gestão pública mais eficiente, eficaz e efetiva. Os pontos a seguir 

destacados indicam os princípios-chave, definidos pelo MCI (1998, p.25), os quais devem 

servir de orientação para a organização e o funcionamento das atividades do Controle Interno.  

1. Atuar por exceção (seletivamente), segundo indicações obtidas da análise dos 

dados, concentrando os recursos nas questões e gastos relevantes, ou onde haja 

indícios ou maior probabilidade de erros; 

2. Produzir informações sistemáticas para a Sociedade, definidas por Lei e outras 

normas, sobre a previsão e evolução dos gastos públicos, do endividamento e, 

sobretudo, dos resultados obtidos relativamente aos planos de governo;  
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3. Enfatizar a produção de informações gerenciais, para o Núcleo de Governo e os 

demais gestores públicos, que demonstrem a evolução do desempenho da gestão 

e indiquem pontos críticos para análise e intervenção; 

4. Ampliar, no Controle Interno, as ações voltadas para o desenvolvimento da 

qualidade da gestão pública, enfocando as ações preventivas e a avaliação dos 

resultados da gestão, sem prejuízo da realização das necessárias ações de 

verificação quanto às exigências legais e formais da administração pública;  

5. Privilegiar a orientação e apoio aos dirigentes e gestores públicos e a 

monitoração contínua da previsão e do uso dos recursos públicos, antecipando 

problemas e atuando em apoio a ações corretivas imediatas; 

6. Informar, treinar e capacitar os dirigentes e os gestores públicos e respectivas 

equipes, tornando-os capazes de exercer suas funções com maior qualidade e 

responsabilidade pela previsão e pelo controle dos gastos e resultados;  

7. Atuar em conjunto com o processo de planejamento, integrando metas físicas e 

recursos orçamentários e financeiros, e apoiando ações integradas de controle 

capazes de avaliar a eficiência, eficácia e efetividade da ação pública;  

8. Apoiar e assessorar diretamente os núcleos de decisão com ferramentas e 

recursos que permitam aperfeiçoar os processos de decisão orçamentária e 

financeira; 

9. As informações gerenciais produzidas pelo Controle Interno, embora 

provenientes de várias fontes, devem sempre ser coerentes com as bases de 

dados contábeis, que constituem seu crivo obrigatório; 

10. Avançar no sentido da simplicidade e acessibilidade dos sistemas orçamentários 

e contábeis, e na transformação e oferta das informações em bases gerenciais;  

11. A forma de apresentação das informações pelo Controle Interno deve permitir e 

estimular a avaliação do desempenho das diversas unidades da administração 

pública, pela comparação direta dos dados apresentados;  
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12. O Controle Interno deve acompanhar a implementação das recomendações dos 

relatórios de auditorias e de outras geradas nos demais procedimentos de 

controle. 

 

A partir da análise do novo modelo de controle interno no Estado de PE observa-se que a 

estrutura organizacional da Controladoria Geral do Estado (COE) regulamentada por meio do 

decreto estadual n.º 25.518/2003 (figura 02) não contemplou as novas atividades previstas no 

MCI (1998) para um órgão de controle interno. Essa limitação somada à resistência à 

mudança cultural e às novas formas de abordagem do controle por parte do corpo funcional da 

COE foram fatores que dificultaram bastante os avanços pretendidos na época (2003). 

 

 

 

 

Figura 2 - Organograma da Controladoria Geral do Estado de PE (2003) 

 

 

O decreto n.º 25.518/2003 definiu em seu artigo 6.º a competência da Controladoria 

Geral do Estado (COE), à época, órgão integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda 

(SEFAZ), nos seguintes termos: 

 

Art. 6.º Coordenar e executar as atividades de controladoria, auditoria e 

monitoramento das unidades gestoras no âmbito do poder executivo estadual, no 

sentido de produzir informações e recomendações necessárias à prevenção e à 

correção de distorções no sistema de administração, bem como orientar 

preventivamente e fiscalizar pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que recebam, mantenham, guardem ou façam uso de valores e bens do 

Estado ou que firmem ajustes onerosos, de qualquer espécie, com garantia do 

Estado; 
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Da forma como foi definida a competência do órgão de controle interno do Estado 

observou-se alguma tendência para uma gestão voltada para o resultado, a busca pela 

eficiência da gestão pública. Entretanto, ao analisar as suas atribuições, a estrutura 

organizacional (figura 01) e o modelo de controle interno concebido (MCI, 1998), observou-

se uma grande distância entre a concepção e a prática adotada no Estado ao implantar o MCI 

em 2003.  

Conforme registro dos “Relatórios de avaliação de desempenho da Controladoria Geral 

do Estado” referentes ao período de 2003-2006, algumas ações puderam ser destacadas, cujas 

práticas sinalizam para uma nova abordagem nos procedimentos adotados, tais como: 

 

 Implantação da orientação preventiva aos gestores públicos – foi 

destacado um grupo de pessoas com o objetivo de atender 

presencialmente e por meio de telefone os gestores públicos com o fim 

de orientar a melhor aplicação dos recursos públicos. Dentro dessa 

prática foi lançado um “banco de perguntas e respostas” no site da 

Secretaria da Fazenda (SEFAZ), indicando as principais dúvidas 

suscitadas. A equipe da orientação passou a definir, também, as áreas 

mais deficitárias para indicação de cursos de capacitação para os 

gestores públicos. 

 Capacitação das Unidades Gestoras – a COE passou a promover, por 

meio da Escola Fazendária do Estado, qualificação nas áreas mais 

deficitárias de conhecimento com o propósito de capacitar os 

executores da despesa pública em busca da melhoria da qualidade dos 

gastos. 

 Implantação da auditoria concomitante – no sentido de apoiar e 

contribuir de forma mais efetiva para o aperfeiçoamento da gestão 

pública, a COE passou a atuar durante as fases de realização da despesa 

(empenhamento e liquidação), antes do pagamento. Essa prática teve                                                                   

como propósito antecipar problemas e propor ações corretivas 

imediatas. 

 Realização de seminários com as unidades gestoras - com o propósito 

de identificar junto aos gestores públicos sugestões de melhoria das 

normas de execução orçamentária e financeira das ações de controle. 
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 Edição de informativos – elaboração de informativos para os gestores 

públicos com o fim de divulgar alterações ocorridas na legislação bem 

como orientar a aplicação de determinadas normas legais de difícil 

entendimento também evidenciou uma nova prática adotada que 

caracteriza uma nova abordagem do controle interno. 

 Utilização de recursos de informática – a utilização de ferramentas de 

extração e análise de dados e sistema de acompanhamento das 

auditorias realizadas permitiu uma maior amplitude das ações de 

controle interno no Estado. Desta forma, passou a ser possível extrair 

dados dos sistemas do Estado (sistema de contabilidade, sistema da 

folha de pagamento, entre outros) e selecionar, a partir da análise 

destes, os gastos mais relevantes ou a indicação de indícios ou maior 

probabilidade de erros. O sistema de acompanhamento das auditorias 

permitiu a implantação da “auditoria sem papel”. A ferramenta consiste 

em um sistema de registro do planejamento, execução e 

acompanhamento à distância de todos os trabalhos. 

 Estruturação de uma unidade de planejamento – a criação da unidade de 

planejamento na estrutura organizacional da COE viabilizou a 

elaboração de programas padrão de auditoria e seus respectivos pontos 

e recomendações padrão, com o objetivo de dar maior celeridade à 

condução dos trabalhos de campo bem como a elaboração dos 

relatórios.  

 

Todas essas práticas apontaram para um novo modelo de gestão do controle interno de PE 

com o fim de contribuir com a melhoria na qualidade do gasto público, ao atuar de forma 

preventiva em apoio aos gestores. Neste sentido, destacam-se os informativos elaborados pela 

COE, que tinham o propósito de comentar os principais pontos da legislação recém editada, 

bem como a realização dos seminários com enfoque diverso da prática adotada até então, que 

era apontar os erros recorrentes dos gestores públicos, mas para colaborar com temas capazes 

de evitar falhas na execução da despesa, a exemplo de: “Melhores práticas na construção de 

obras e serviços de engenharia”, “Melhores práticas na contratação de serviços de 

informática e aquisição de equipamentos” e “Repercussão da tomada de contas especial”. 

Essas foram as principais práticas exercidas pelo órgão de controle interno de PE, no 

período de 2003-2006, que evidenciaram uma nova abordagem das ações de controle interno 
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no Estado. Essas ações desenvolvidas pela COE estão associadas a alguns dos princípios-

chave definidos pelo MCI (1998), citados anteriormente, os quais de forma resumida orientam 

para uma gestão que atua por exceção, de forma seletiva, com o fim de concentrar as ações de 

controle para os aspectos mais relevantes, o enfoque nas ações preventivas e avaliação dos 

resultados, o apoio e orientação aos gestores públicos em busca de maior qualidade e 

responsabilidade pelo controle dos gastos e resultados. 

Fazendo uma análise de conteúdo quanto às ações desenvolvidas no período (2003-2006) 

observou-se que parte dos princípios-chave definidos pelo MCI não foram contemplados 

durante essa primeira fase de modernização do controle interno de PE. Um dos propósitos 

básicos definidos pelo MCI tem como filosofia “fornecer à sociedade informações, definidas 

por Lei e outras normas, que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da Gestão 

Pública”. O controle social auxilia o próprio Governo a garantir o atendimento dos direitos da 

sociedade por uma gestão pública de qualidade, expressa em previsões e aplicações eficientes 

e eficazes dos recursos públicos para a realização do bem comum, segundo os princípios 

básicos da legalidade, economicidade e moralidade.  

Neste sentido, a produção de informações para a Sociedade, de forma adequada e 

sistemática, de modo a tornar transparente a gestão pública, assume um papel decisivo para a 

melhoria da qualidade do gasto público. No entanto, ao analisar por meio dos relatórios 

gerenciais disponibilizados as práticas desenvolvidas durante o período inicialmente analisado 

(2003-2006) percebe-se que houve pouco avanço nesta área por parte do órgão responsável 

pelo controle interno do Estado. Fato corrigido a partir da segunda intervenção na gestão do 

controle interno do Estado de PE (2007). 

A produção de informações para dentro do governo é uma das ações que está relacionada 

a outro propósito básico do MCI, qual seja, “contribuir para maior eficiência, eficácia e 

efetividade da Gestão Pública”. Essa informação voltada para o núcleo de governo e demais 

gestores públicos tem por finalidade orientar o processo decisório da gestão pública em busca 

do alcance dos seus objetivos. Compreende a geração e análise de relatórios que propiciem a 

avaliação dos resultados das ações executadas frente aos propósitos das políticas públicas, 

bem como da sua eficiência e dos resultados e benefícios gerados para sua destinatária final, a 

Sociedade, bem como a construção de cenários que possam indicar pontos críticos para 

análise e intervenção. Ao analisar os “Relatórios de avaliação de desempenho da 

Controladoria Geral do Estado” do período 2003-2006 ficou também evidenciado que para 

esta prática concebida no MCI, o órgão de controle interno do Estado de PE também não 

apresentou avanços, fato reconduzido a partir de 2007. 
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Diante dos pontos abordados acima e da análise dos relatórios gerenciais da COE é 

possível inferir que, apesar de alguns avanços considerados durante o período inicial de 

implantação do modelo de controle interno concebido no Estado de PE (2003-2006), não é 

possível avaliar essas novas práticas adotadas sob a ótica da efetividade em relação à melhoria 

da qualidade do gasto público diante da inexistência de dados e informações suficientes que 

permitam a mensuração dos resultados apresentados pela COE. 

Em 2007, outra grande transformação pode ser observada no Estado de Pernambuco. Foi 

criada uma Secretaria específica para cuidar da função de controle interno no Estado, a 

Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado – SECGE, órgão da administração 

direta do poder executivo estadual, vinculada diretamente ao gabinete do governador. A 

SECGE absorveu as atribuições da COE e ampliou a sua área de atuação.  

A nova estrutura de controle interno no âmbito do Estado de PE fundamenta-se 

inicialmente, de forma ampla na Constituição Estadual e de forma específica na lei de criação 

da SECGE, a lei n.º 13.205, de 19 de janeiro de 2007, e ainda na lei complementar n.º 119, de 

26 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação da carreira de controle interno no Estado, na 

lei complementar n.º 141, de 03 de setembro de 2009, que dispõe sobre o modelo integrado de 

gestão do poder executivo estadual e disciplina acerca da estrutura e funcionamento do 

sistema de controle interno do Estado de Pernambuco, no decreto n.º 34.484, de 29 de 

dezembro de 2009, que aprova o novo regulamento da Secretaria Especial da Controladoria 

Geral do Estado, entre outras normas e regulamentos. 

A Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado, de acordo com o art. 2.º da sua 

lei de criação (lei n.º 13.205/2007), tem por finalidade e competência assistir direta e 

imediatamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições quanto aos 

assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do 

patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à prevenção e ao combate à 

corrupção, e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública 

estadual; faz parte também da finalidade da SECGE, por determinação constitucional (art. 74, 

IV, CF), o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional. 

De forma mais específica, como vem sendo delineada, a SECGE, inspirada nos modelos 

contemporâneos e democráticos de accountability, delimita como sua missão fundamental 

promover e subsidiar a melhoria da qualidade dos gastos públicos, o combate à corrupção e 

o controle social. 

Com foco no cumprimento da sua missão institucional a SECGE exerce um feixe de 

atividades que compreende a fiscalização e avaliação dos resultados da ação governamental e 
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da gestão dos administradores públicos; a análise das prestações de contas da despesa 

orçamentária do Poder Executivo Estadual; o apoio e a orientação preventiva dos gestores de 

recursos públicos; a promoção do controle social; o acompanhamento da racionalização dos 

gastos públicos; a produção de cenários relativos à despesa e receita públicas, entre outras 

atividades correlatas. Essas atividades são exercidas dentro da estrutura organizacional 

indicada na figura 03.  
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Figura 3 - Organograma da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado de PE (2007) 

 

 

Ao fazer uma análise comparativa entre as estruturas organizacionais ilustradas nas 

figuras 1, estrutura organizacional da Controladoria Geral do Estado, órgão integrante da 

estrutura da SEFAZ/PE, à época, e 2, estrutura organizacional da Secretaria Especial da 

Controladoria Geral do Estado,órgão independente, ligado diretamente ao gabinete do 

governador do Estado, observa-se a dimensão do avanço alcançado pelo órgão de controle 

interno do Estado de Pernambuco a partir de 2007. Dessa análise é possível considerar que a 

SECGE começou a caminhar em direção à complementação da implantação do modelo de 

controle interno concebido em 1998, uma vez que contempla os princípios-chave definidos no 

MCI (1998), não apenas por meio de novas práticas adotadas, mas como competência de 

áreas integrantes da estrutura organizacional do órgão de controle interno.  

As intervenções, entretanto, não pararam por aí. Uma vez que, como defende Holanda 

(2002) em sua tese intitulada “Controladoria Governamental no contexto do governo 
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eletrônico – uma modelagem utilizando o enfoque sistêmico e a pesquisa-ação na 

Coordenadoria de Controle Interno da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”, a 

mudança não decorre simplesmente da alteração de organograma. Outras medidas foram 

associadas no Estado de PE com o fim de implantar uma nova forma de pensar e executar o 

controle interno. 

A figura 04 situa a SECGE na estrutura organizacional do Estado de Pernambuco. O 

órgão de controle interno do Estado é uma das Secretarias Especiais indicadas na figura e 

estar vinculada diretamente ao gabinete do Governador do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4 – Organograma do Estado de PE 

 

 

De acordo com o mapa da estratégia de Pernambuco concebido em 2007 (Figura 05) a 

visão de futuro do governo aponta para o desenvolvimento social equilibrado e melhoria das 

condições de vida do povo pernambucano.  
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Bases adequadas para o desenvolvimento da cidadania e igualdade de oportunidades
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Figura 5 – Mapa da estratégia do Estado de PE 

 

Dentre as perspectivas apresentadas no mapa destaca-se a que consiste em um “governo 

focado no atendimento às demandas do cidadão, com responsabilidade financeira – 

equilíbrio fiscal dinâmico”. Os objetivos estratégicos vinculados a esta perspectiva são: 

“equilibrar receitas e despesas” e “valorizar o servidor e aumentar a capacidade de 

implementar políticas públicas”, estando estes objetivos estratégicos no âmbito do núcleo de 

gestão do governo sob a coordenação do órgão de controle interno de Pernambuco, A 

SECGE.  Ainda, segundo o mapa da estratégia (2007) os objetivos ligados a esta perspectiva 

tem como propósito buscar a profissionalização da gestão pública estadual, buscar a 

racionalização dos recursos e a otimização dos resultados, seguindo um modelo de 

governança democrático, transparente e eficiente, que investe em tecnologia de gestão com 

reconhecimento do papel do capital humano como diferencial na qualidade, distinguindo o 

bom desempenho. Na concepção do mapa da estratégia de PE, o equilíbrio dinâmico vai além 

do equilíbrio fiscal por não apenas garantir o balanceamento entre receitas e despesas, mas 

por permitir que o Estado tenha foco em realizações a favor da sociedade e do 

desenvolvimento.  
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Para alcançar esses objetivos o quadro funcional da SECGE foi constituído, inicialmente, 

por determinação de lei específica, por servidores da Secretaria da Fazenda do Estado que 

exerciam atribuições de controle interno. Em um segundo momento este quadro foi reforçado 

pela contratação temporária de servidores. Posteriormente, a lei complementar n.º 119, de 

26/06/2008, criou, no quadro permanente de pessoal da Secretaria Especial da Controladoria 

Geral do Estado, a carreira de controle interno composta por 180 (cento e oitenta) cargos de 

analistas de controle interno, de provimento efetivo e de nível superior. 

Ao analisar a legislação que disciplina as atribuições e competências do órgão de controle 

interno do Estado de Pernambuco, é possível agrupá-las de acordo com as áreas abaixo: 

 

 Auditoria; 

 Análise de prestação de contas e tomada de contas especial; 

 Orientação e apoio aos gestores públicos; 

 Fornecimento de informações estratégicas; 

 Fomento ao controle social; 

 Racionalização do gasto público. 

 

Essas áreas de atuação, também podem ser facilmente visualizadas na estrutura 

organizacional da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado, conforme figura 2. 

As duas primeiras áreas estão relacionadas a práticas mais antigas do controle interno 

governamental, as quais estão presentes na gestão de todo e qualquer órgão de controle 

interno. Estas áreas, de forma alinhada com a modernização da gestão pública, também vêm 

passando por um processo de transformação quanto ao enfoque da abordagem realizada. À 

análise puramente com o enfoque da legalidade e do processo voltado para dentro da 

organização foi acrescida a análise voltada para o resultado da gestão. Esta mudança ocorrida 

na gestão do controle interno governamental do Estado de PE apresenta características muito 

mais cultural do que procedimental.  

Sem desconsiderar a importância dessas duas áreas no âmbito do controle interno 

governamental, o destaque maior deste estudo está voltado para as novas práticas de atuação 

do controle interno governamental, destacando-se aquelas que efetivamente vêm a contribuir 

com a melhoria da qualidade do gasto público. Neste estudo, serão consideradas desta forma, 

àquelas de possível mensuração e que a partir dos resultados apresentados evidenciam a 

melhoria da qualidade do gasto público. 
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Feitas essas considerações, destacaremos algumas ações desenvolvidas pela SECGE: 

 

 ORIENTAÇÃO E APOIO AOS GESTORES PÚBLICO: De acordo 

com as normas que regulamentam as atribuições da SECGE, esta 

função tem por objeto apoiar e orientar preventivamente os gestores de 

recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do poder executivo estadual. Esta atribuição está inserida 

na estrutura orgânica da SECGE, fazendo parte da rotina dos servidores 

que integram a equipe responsável por esta atribuição: a) o atendimento 

aos gestores para esclarecimento de dúvidas quanto à execução da 

despesa e formalização de processos de prestação de contas, via 

telefone ou presencial; b) elaboração de informativos para os gestores 

públicos acerca da legislação aplicável à execução da despesa, no caso 

de alteração da legislação ou da necessidade de destacar determinadas 

obrigações legais em épocas oportunas; c) elaboração de pareceres 

técnicos, sobre consultas formuladas, por escrito, pelos gestores; d) 

capacitação para os gestores públicos, por meio de palestras proferidas 

ou da promoção de cursos de capacitação. 

 

 FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS: esta 

função da SECGE tem por propósito monitorar a evolução da receita e 

dos gastos do Estado, com o fim de subsidiar o processo decisório 

dentro do núcleo de gestão do governo, a partir da produção de cenários 

relativos à despesa e receita, a exemplo de cumprimento do limite 

constitucional de recursos aplicados na saúde e educação, 

acompanhamento dos repasses federais, cumprimento de metas do 

programa de ajuste fiscal, cumprimento do limite constitucional 

permitido para a realização de despesa com publicidade, dentre outros. 

 

 FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL: a partir deste objetivo a 

SECGE tem por propósito tornar transparente a gestão pública com o 

fim de fomentar o controle social para o acompanhamento das ações de 

governo, disponibilizando e divulgando informações sobre as receitas e 

despesas pública do poder executivo estadual. Esta ação está 
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diretamente relacionada à melhoria da qualidade da gestão em busca de 

resultados mais eficientes, a partir da descentralização de 

responsabilidades, com o fornecimento de maiores poderes à base da 

administração, à sociedade organizada em empresas sem fins lucrativos, 

a exemplo de associações, cooperativas, organizações não-

governamentais, às comunidades organizadas em busca da verdadeira 

cidadania. A responsabilização da sociedade perante a melhoria da 

qualidade da gestão pública e da democracia praticada em prol do bem-

estar de toda uma comunidade, estar associada a motivação e a um 

verdadeiro processo educacional de conscientização política. É uma 

verdadeira mudança de paradigmas, onde se troca a relação de 

clientelismo por técnicas de controle gerencial e democrático. É preciso 

compreender a cidadania não como um estado passivo de desfrutar os 

direitos conquistados, mas uma prática cotidiana de participação social 

e política nos destinos do Estado, com a adoção de atitudes de 

solidariedade, cooperação, co-responsabilidade pela vida social na 

comunidade. É, portanto, a manifestação de uma consciência de 

pertinência e de responsabilidade solidária e coletiva. O governo 

Estadual de Pernambuco deu um grande passo neste sentido com o 

lançamento do Portal da Transparência (www.transparencia.pe.gov.br). 

A sociedade pernambucana, hoje, tem acesso, via internet, a 

informações que permitem o acompanhamento da aplicação dos 

recursos públicos. A proposta do portal é fornecer as informações com 

linguagem acessível com o fim de alcançar o cidadão de pouca 

instrução até aqueles com formação acadêmica. Para isso foi 

disponibilizado um glossário de termos técnicos. Do glossário constam 

não somente termos encontrados nos textos do Portal, e que carecem de 

detalhamento para seu entendimento, mas também outras expressões 

cujo sentido tem relação com o conteúdo das informações do Portal e 

podem contribuir para sua compreensão. Alguns termos foram 

atualizados, outros foram conjugados para se tornarem ainda mais 

compreensíveis e abrangentes; muitos foram adaptados do contexto 

federal para o contexto estadual; outros, ainda, foram elaborados. O 

propósito é ampliar a participação da população na gestão pública. 
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 RACIONALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO: a partir desta prática, a 

SECGE tem como propósito identificar oportunidades de redução das 

despesas do Estado, definindo e negociando com os gestores das 

entidades estaduais metas anuais de redução do gasto público. Esta, por 

ser uma das práticas adotadas que dispõe de dados e informações 

passíveis de mensuração, foi selecionada neste estudo, no capítulo 4.3 

referente a práticas da gestão do controle interno governamental, onde 

será mais detalhada, uma vez que foi possível mensurar os resultados 

econômicos decorrentes desta ação de controle interno que repercutiram 

efetivamente na gestão pública estadual.  

 

De acordo com comentários já sinalizados no capítulo referente à introdução deste 

trabalho, as modificações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Estado de Pernambuco 

encontram-se refletidas também no cenário nacional.  Esta avaliação decorre do fato de que as 

mudanças no Sistema de Controle Interno adotado em Pernambuco e instituído de forma 

pioneira pela Lei Complementar n.º 141, de 03 de setembro de 2009, foram recepcionadas 

pelo Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito 

Federal – CONACI. Duas foram as iniciativas a nível nacional: a proposta de emenda 

constitucional n.º 45/09 que cria um novo inciso na Constituição Federal, com o objetivo de 

reconhecer a essencialidade da atividade de controle interno e a necessidade de instituição de 

órgãos permanentes de controle e a criação de carreiras específicas para o Controle Interno e 

os substitutivos aos Projetos de Lei (PL) n.º 229 e 248, ambos de 2009, em tramitação no 

Senado, que incorporam conceitos propostos pelo CONACI, no sentido de fortalecimento e 

padronização das ações de controle interno nos estados brasileiros e no distrito federal. 

O CONACI, criado no VII encontro nacional dos titulares dos órgãos de controle interno 

dos estados brasileiros e do distrito federal realizado em Brasília-DF, no dia 06 de julho de 

2007, como Conselho Nacional dos órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do 

Distrito Federal, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e rege-se por meio 

de estatuto aprovado pelo conselho dos titulares e deliberações do colegiado. A representação 

de seus associados pelo conselho para a defesa dos interesses comuns aos órgãos de controle 

interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal tem respaldo no artigo 5º, inciso XXI, da 

Constituição Federal.  
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De acordo com o artigo 3º do seu estatuto, compete ao Conselho promover a integração 

dos seus associados, com vistas ao desenvolvimento de uma atuação mais eficaz no controle 

da gestão pública, por meio da: 

 

 

I – participação na formulação, na implementação e na avaliação da 

gestão pública; 
II – coordenação e articulação das ações de interesse comum dos órgãos 

estaduais de controle interno; 
III – promoção de intercâmbio de informações, de experiências nacionais e 

internacionais sobre gestão pública e de cooperação técnica entre os seus 

membros; 
IV – realização de seminários, conferências, cursos e de outros eventos de 

interesse dos seus membros; 

V – desenvolvimento de programas e projetos de interesse comum dos seus 
membros. 

  

 

 

O CONACI representa um instrumento de grande importância para a gestão da atividade 

de controle interno em busca do fortalecimento de suas ações com o objetivo maior de 

contribuir para a melhoria da qualidade do gasto público e consequentemente para o 

incremento da governança e governabilidade do setor público. A presidência atual do 

Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito 

Federal está sob a responsabilidade do órgão de controle interno do Estado de Pernambuco.  

De certo modo, da análise dos fatos apresentados é possível afirmar que o sistema de 

controle interno do Estado de Pernambuco destaca-se em uma posição de vanguarda no que 

diz respeito aos avanços e modificações sofridas em busca do reconhecimento como modelo 

de controle interno e cumprimento da sua missão institucional: promover e subsidiar a 

melhoria da qualidade dos gastos públicos, o combate à corrupção e o controle social. A partir 

das principais mudanças ocorridas no sistema de controle interno em PE destaca-se dentre 

aquelas que podem ser caracterizadas como inovadoras do ponto de vista de modernização da 

atividade de controle interno, as seguintes: 

 

 Instituição de um sistema de controle interno como parte integrante do 

modelo de gestão do poder executivo estadual, cujo objetivo desse 

modelo de gestão é a racionalização do uso dos recursos e ampliação do 

desempenho do governo na entrega de bens e serviços à sociedade, com 

a qualidade necessária (art. 1º da L.C. n.º 141/2009); 
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 Criação de carreira específica no quadro permanente da Secretaria 

Especial da Controladoria Geral do Estado, de provimento efetivo e de 

nível superior; 

 Descentralização do sistema de controle interno a partir da criação de 

órgãos setoriais de controle interno na estrutura orgânica do poder 

executivo estadual (art. 5.º da L.C. n.º 119/2008); 

 Padronização da metodologia adotada nas ações de controle interno por 

meio de programa de formação continuada a ser mantido pela unidade 

central do sistema de controle interno (art. 16 § 4º da L.C. n.º 

141/2009); 

 Previsão legal das quatro funções básicas do sistema de controle interno 

no Estado de PE: ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e 

correição sob a coordenação da SECGE (art. 14 § 2º da L.C. n.º 

141/2009); 

 Ação de controle interno voltada para o enfoque da orientação e 

prevenção dos erros e desperdícios na aplicação dos recursos públicos, 

visando à melhoria da qualidade dos produtos e serviços gerados, a 

partir do acompanhamento permanente e orientação regular aos 

gestores públicos (art 16 § 3º da L.C. 141/2009); 

 Ação de controle interno voltada para o fornecimento de informações 

estratégicas, para dentro do governo (núcleo de gestão) e para fora do 

governo (sociedade) – estrutura organizacional da SECGE; 

 Participação do servidor de carreira do controle interno, como docente 

ou discente, com uma carga horária mínima, em cursos da respectiva 

área de atuação, como pré-requisito para o desenvolvimento funcional 

(art. x.º da L.C. n.º 119/2008); 

 Remuneração variável, a partir do adicional de desempenho de 

atividade de controladoria - ADAC de acordo com os resultados obtidos 

em função dos objetivos institucionais (50%) e gerenciais (50%). O 

valor total do ADAC representa 100 % do vencimento base do servidor 

– gestão por resultado (art. xx.º da L.C. n.º 119/2008); 

 

Essas transformações legais e institucionais ocorridas no Estado de Pernambuco apontam 

para uma mudança muito mais profunda do que a simples melhoria de produtividade dos 
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processos antes existentes, pois traz consigo uma redefinição da prática de controle interno no 

Estado. 

 

4.3 Práticas da Gestão do Controle Interno do Estado de Pernambuco 

 

Um dos grandes dilemas recorrentes de discussões acerca do equilíbrio das contas 

públicas gira em torno da redução dos gastos públicos. É esta, de imediato, uma das primeiras 

medidas que está associada ao equilíbrio. Entretanto, são muitas as questões que precisam ser 

consideradas antes de se chegar à conclusão de que para atingir o equilíbrio das finanças 

públicas faz-se necessário reduzir a oferta de bens públicos à população, seja esta, dentre as 

mais importantes, a saúde, educação, defesa nacional, policiamento, regulação, justiça, 

assistencialismo, entre outras.  

Em primeiro lugar, cabe trazer à tona as funções básicas do governo. Do ponto de vista 

econômico, a ação governamental atende a certas funções básicas. Estas tendem, por sua vez, 

a afetar os rumos do crescimento e os parâmetros do desenvolvimento econômico. A literatura 

aponta para três funções básicas: função estabilizadora, função alocativa e função distributiva.  

A função distributiva está associada a ajustes na distribuição de renda de modo a 

estabelecer uma situação considerada justa pela sociedade, a função estabilizadora tem como 

objetivo a manutenção de um alto nível de emprego, a estabilidade dos preços e a obtenção de 

uma taxa apropriada de crescimento econômico, a partir do uso de uma política econômica. A 

última função, a alocativa, compreende o fornecimento de bens públicos. Essa função 

demanda um crescente fornecimento de benefícios à sociedade, considerando-se o aumento da 

complexidade dos sistemas econômicos e conseqüentemente o aumento da atuação do 

governo, que por sua vez apresenta a contrapartida do aumento dos gastos do setor público. A 

idéia de um governo atuante, eficiente e responsável está, portanto, associada à execução de 

políticas públicas que permitam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o equilíbrio 

da economia. No entanto, a demanda é sempre muito maior do que a disponibilidade de 

recurso existente, havendo, portanto, a necessidade de potencialização e distribuição 

equilibrada deste em benefício da sociedade.  

Indo mais além na questão relacionada à essencialidade do Estado e suas funções de 

governo, a partir do fornecimento de benefícios dirigidos ao bem-estar social, cabe considerar 

a dificuldade de um governante na tomada de decisão quanto à redução de gastos públicos, à 

diminuição do tamanho do Estado.  
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A despesa pública divide-se em despesa de capital e despesa corrente. A primeira 

relacionada a gastos com investimentos, a segunda classifica-se em: juros e encargos da 

dívida, pessoal e encargos e outras despesas correntes.  O grupo de outras despesas correntes 

compreende as transferências constitucionais e voluntárias a Estados e municípios e as 

aplicações diretas.  

Ao iniciar uma discussão quanto ao corte de gastos, cabe classificar estas despesas em 

despesas de corte discricionário e despesas de corte não discricionário. Estas últimas estão 

representadas por aquelas previstas na Carta Magna, tratam-se das transferências 

constitucionais a Estados e municípios e ainda do mínimo constitucional a ser aplicado na 

educação (25%) e na saúde (15%). Dentre as despesas consideradas de caráter discricionário, 

cabe ainda destacar aquelas de difícil corte, trata-se de juros e encargos da dívida e de pessoal 

e encargos. Por exclusão, restariam apenas as despesas classificadas em despesa de capital e 

parte das despesas classificadas como aplicações diretas. 

A despesa de capital, a princípio, poderia ser considerada uma despesa de fácil corte, 

partindo do pressuposto de que não existe nenhuma norma legal que defina um mínimo a ser 

aplicado em investimentos e ainda é muito mais fácil cortar algo que ainda não existe 

concretamente, que está apenas no projeto. Entretanto, a redução do gasto com investimento 

apresenta como contrapartida uma conseqüência desastrosa e com grande repercussão 

política: a deterioração da infra-estrutura em diversos campos da vida nacional – estradas, 

portos, transporte aéreo, energia, entre outros. Tal medida tem ainda grande interferência no 

crescimento econômico do país, dificultando o crescimento do PIB. 

Resta então a discussão quanto à dimensão da atuação do governo, ou melhor, a 

quantidade de benefícios públicos a ser fornecido à sociedade em suas mais diversas áreas, 

partindo-se do pressuposto de que ao se falar em corte do custeio deve-se empreender que esta 

medida afeta diretamente as áreas sociais, e, indiretamente, a área de infra-estrutura, uma vez 

que a construção de um hospital, por exemplo, em atendimento a exigências da LRF, 

prescinde da previsão de gastos com a sua manutenção. Essa discussão possui um grande viés 

político, a partir dela define-se a direção que o dirigente político pretende dar ao seu governo, 

um caráter mais assistencialista, na linha do welfare state ou do modelo Keynesiano, por 

exemplo. 

O equilíbrio fiscal passa, então, por um problema de que chega a um determinado limite 

em que já não se pode mais cortar gastos e nem tão pouco aumentar tributos. 

Diante de todas essas questões discorridas quanto à dificuldade de um governo em cortar 

gastos públicos e ainda da percepção do cidadão comum de que o Estado é grande, gasta mal 
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e desperdiça recursos e apresenta sérios problemas quanto à qualidade do gasto público, 

devemos concluir que a saída passa não pela redução dos gastos públicos, mas pela melhoria 

da gestão desses recursos públicos, a partir da racionalização dos gastos. O Estado precisa 

fazer mais com menos recurso. 

É necessário aumentar a eficiência dos gastos. Há sempre muito desperdício. O Brasil é 

considerado um dos países mais ineficientes nos gastos. O ajuste fiscal da Nova Zelândia, 

considerado sólido, tem como pressuposto básico a gestão do setor público, a partir de uma 

maior responsabilidade gerencial, avaliação de desempenho e ênfase na transparência do 

gasto público. 

Segundo Cysne e Sobreira (2007), os ajustes fiscais bem-sucedidos podem ser feitos sem 

corte real inicial de despesas correntes, desde que o governo demonstre de forma clara como 

irá conter o aumento dos gastos no médio e longo prazo. É necessário que o crescimento real 

das despesas seja nulo ou, pelo menos, menor que o crescimento do PIB. Segundo os autores 

os ajustes fiscais baseados em elevação das receitas, geralmente, não são sustentáveis no 

longo prazo e possuem um caráter contracionista. 

Na maior parte dos episódios de ajuste fiscal investigados por Cysne e Sobreira não houve 

redução real persistente nas despesas do governo. Talvez com exceção do México, em todos 

os demais países os indicadores fiscais foram beneficiados pelo crescimento do PIB num 

patamar superior ao crescimento das despesas, ou pelo aumento das receitas.   

Estando bem geridas as despesas referentes às tarefas clássicas do setor público 

(segurança, saúde, saneamento, justiça, regulação e equidade de oportunidades), o PIB tende a 

crescer naturalmente pela inovação tecnológica e pela iniciativa privada, fazendo a sua devida 

parte na redução da fração despesas correntes/PIB. 

Dentro dessa mesma argumentação, Cysne e Sobreira (2007) comentam que o estudo da 

experiência da Nova Zelândia faz ressalvar o aspecto da reforma da administração pública na 

direção do gerenciamento (new public management), aproveitando da iniciativa privada o que 

for aplicável no setor público, com ganho no desempenho e, como conseqüência, ganhos 

fiscais. A aproximação do padrão da contabilidade pública do padrão da contabilidade privada 

aumenta a transparência, na medida em que permite que os analistas da iniciativa privada 

acompanhem melhor as contas públicas. 

Esse novo modelo de gestão, com ênfase na racionalização do gasto público, está 

associado aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da Carta Magna, dentre eles a 

eficiência e a eficácia. A eficiência está relacionada ao custo ou à forma por meio da qual os 

recursos são consumidos, presume-se uma relação consumo-produto dentro do esperado. A 
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eficácia está relacionada ao atingimento dos objetivos e das metas. Desta forma não basta ser 

eficiente, consumir menos recursos para a produção dos serviços/produtos para a sociedade, é 

necessário que os objetivos esperados pela sociedade sejam atingidos, atendendo às premissas 

da tempestividade, oportunidade e qualidade. 

Segundo Slomski (2005), é preciso que o gestor de recursos públicos (governamentais e 

não governamentais) tenha em mente pelo menos esses dois pilares (eficiência e eficácia) para 

que sua gestão produza os resultados esperados pela sociedade. 

Diante desse contexto a Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado (SECGE), 

órgão de controle interno do Estado de Pernambuco, de forma alinhada com o plano de 

modernização da máquina administrativa adotado pelo Estado, absorveu dentro da sua 

estrutura organizacional uma área específica para implementar e acompanhar medidas de 

racionalização dos gastos públicos,  em busca de uma gestão pública mais eficiente. 

São mudanças que envolvem a adoção de práticas já há muito utilizadas pelas empresas 

privadas, tais como: controle de gastos, estabelecimento de metas, meritocracia, cobrança de 

resultados.  

Em um primeiro momento, esta ação de acompanhamento da racionalização dos gastos 

públicos coordenada pela SECGE foi desenvolvida dentro de um projeto do Governo do 

Estado. Para o desenvolvimento desse projeto foi contratada consultoria com o fim de 

desenvolver e repassar para o Estado de PE a metodologia a ser utilizada. Inicialmente, foi 

identificada, a partir de uma base priorizada de 1,28 bilhões referentes a aplicações diretas, 

despesa que compõe o grupo outras despesas correntes, uma oportunidade de redução de 

gastos da ordem de 155 milhões/ano, com a utilização de ferramentas mais eficientes de 

gestão. Estas metas foram negociadas com os gestores públicos estaduais e acompanhadas 

pela SECGE e o núcleo de gestão do governo estadual. Essa etapa de negociação da meta 

consiste em um processo de convencimento do titular responsável pela entidade trabalhada de 

que a meta definida é factível de acordo com os dados e números apresentados. Após esta 

etapa de convencimento é assinado um termo de compromisso com a indicação do valor a ser 

alcançado dentro de um determinado prazo. 

Para a identificação da base priorizada de 1,28 bilhões de recursos destinados a despesas 

classificadas como aplicação direta foi utilizado o método já comentado neste capítulo quanto 

à classificação da despesa naquelas consideradas de corte discricionário e não discricionário, 

eliminando dentro das discricionárias aquelas de difícil corte, chegando, então, as despesas de 

aplicação direta. São as despesas de custeio da máquina pública, a exemplo de gastos com 
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energia elétrica, água, telefone, vigilância, limpeza e conservação, combustível, dentre outras. 

Essa metodologia pode ser melhor visualizada na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Metodologia para identificação base priorizada das despesas  

 

Inicialmente, a maioria das oportunidades de redução de gastos encontradas na análise da 

base priorizada diz respeito à variável preço, mas também foram avaliados aspectos referentes 

ao consumo, tais como, melhoria de produtividade nos indicadores da despesa de conservação 

e limpeza, reaproveitamento de livros didáticos nas escolas públicas, redimensionamento da 

quantidade de postos de vigilância na contratação de serviços de vigilância privada, dentre 

outros. 

Para a identificação das oportunidades de redução de preços foram utilizadas técnicas do 

tipo: análise de contratos; comparação de preços pagos entre as diversas áreas do Estado e, 

sempre que possível a comparação, entre preços da iniciativa privada e proposição de 

padronização na contratação de bens e serviços. 

Na identificação de oportunidades de ganho a partir da análise do consumo, foram 

utilizadas técnicas do tipo: identificação de indicadores de eficiência e de padronização do 

gasto a partir da comparação de práticas adotadas dentro/fora do Estado e ainda na iniciativa 

privada, quando cabível. 

As metas negociadas são decorrentes da identificação de melhores práticas na iniciativa 

privada, dentro da máquina pública estadual, de outras esferas administrativas e de uma 

 



82 

 

melhoria na eficiência da gestão pública não indicando, portanto, a diminuição dos benefícios 

fornecidos à população. Dentre as oportunidades de ganho identificadas, pode ser destacada a 

gestão realizada no item referente à energia elétrica que resultou na identificação de redução 

dos gastos em 4,11 milhões/ano, a partir da aplicação da isenção de ICMS, que não vinha 

sendo praticada em determinados contratos e da alteração dos contratos de fornecimento de 

energia elétrica ao Estado, em decorrência da demanda contratada está aquém ou além do 

consumo efetivo do órgão/entidade estadual. Houve a adequação da demanda real, a partir do 

ajuste de contratos de alta tensão para baixa tensão, com a redução da demanda de 

ultrapassagem de energia elétrica e da demanda contratada, bem como, com a correção do 

fator de potência junto à empresa fornecedora do serviço.  

Uma vez identificadas oportunidades de ganho e negociadas as metas com os gestores 

responsáveis pelas entidades acompanhadas foram elaborados planos de ação com a indicação 

dos passos necessários para a realização dos ganhos. Segundo relatórios da SECGE, a 

construção dessa etapa envolveu além dos servidores da SECGE que participaram da 

identificação das oportunidades de ganho, os servidores das Secretarias Estaduais cujas áreas 

para o alcance das metas estão envolvidas.  

O monitoramento das ações definidas para o alcance, segundo a metodologia adotada, 

também envolveu, além dos servidores da SECGE, os servidores dos órgãos/entidades 

envolvidos e das autoridades máximas da gestão pública estadual (secretários e dirigentes dos 

órgãos/entidades e governador do Estado). Para o acompanhamento das metas foi utilizada a 

metodologia de controle cruzado. Essa metodologia compreende a participação de dois 

gestores co-responsáveis pelo alcance das metas: o servidor do órgão de controle interno que 

identificou a oportunidade de ganho a partir das melhores práticas identificadas, assim 

considerado o gestor de pacote e o servidor do órgão responsável pela área envolvida na 

redução da despesa.  

As contas contábeis de despesa trabalhadas dentro do método foram agrupadas em 

pacotes, conforme apêndice A, que especifica as contas contábeis trabalhadas dentro de cada 

um dos pacotes de despesa. Esse agrupamento tem como critério despesas que possuem 

características semelhantes, podendo, assim, ser agrupadas em áreas específicas. Diante da 

especificidade das contas agrupadas por pacote foram designados servidores da SECGE para 

trabalhar especificamente com cada um dos pacotes. Dentro de cada grupo de despesa 

identificado para ser trabalhado pelo órgão de controle, utilizando-se o método de Pareto, foi 

feita a seleção das entidades que respondem por 80 % ou mais dos gastos do pacote com o 
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respectivo conjunto das contas contábeis. O método tem como filosofia concentrar esforços 

nas áreas que tem um maior potencial de retorno, dentro do menor prazo possível.  

As novas práticas adotadas pela Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado 

(SECGE) dentro da sua atribuição de acompanhamento da racionalização dos gastos junto aos 

órgãos públicos estaduais apresentaram um ganho de R$ 213,7 milhões para o governo do 

Estado de Pernambuco, conforme figura 7 que indica a evolução dos resultados apresentados 

no exercício de 2008 e 2009 compara com a meta prevista para o exercício de 2009 e o 

respectivo desvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7 – Evolução resultados alcançados em 2008 - 2009   

 

O detalhamento das economias alcançadas nos exercícios de 2008 e 2009 pode ser 

identificado nos quadros 3 e 4  que indicam os ganhos realizados dentro de cada exercício por 

entidade, as contas trabalhadas, a meta prevista para cada entidade, o ganho realizado e o 

respectivo desvio em relação à meta inicial pactuada.  
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Quadro 3 – Detalhamento resultados alcançados 2008 

Entidades Contas Trabalhadas 

Meta 

Pactuada 

Mil R$ 

Ganho 

Alcançado 

Mil R$ 

Déficit/ 

Superávit 

Mil R$ 

Secretaria Saúde 

Limpeza e conservação, material farmacológico, 

alimentação, apoio administrativo, vigilância, 

material hospitalar, energia elétrica, 

telecomunicações, vale-combustível, 

teleprocessamento 

98.453 34.696 (63.757) 

Secretaria 

Educação 

Limpeza e conservação, alimentação, vigilância 

ostensiva, energia elétrica, livros didáticos, 

telecomunicações, frete e transporte, material 

p/áudio e vídeo, vale-combustível, 

teleprocessamento 

36.804 42.174 5.370 

Secretaria Defesa 

Social 

Combustíveis e lubrificantes automotivos, 

energia elétrica, telecomunicações, vale-

combustível, teleprocessamento 

6.527 4.890 (1.637) 

Universidade 

Pernambuco 

Limpeza e conservação, vigilância ostensiva, 

energia elétrica, telecomunicações, vale-

combustível, teleprocessamento 

3.540 2.366 (1.174) 

DETRAN 

Vigilância ostensiva, publicidade legal, locação 

imóveis, telecomunicação, energia elétrica, 

vale-combustível, teleprocessamento, limpeza e 

conservação, manutenção equipamentos 

2.499 6.832 4.333 

Agência Estadual 

de Tecnologia 

Informação  

Telecomunicações, energia elétrica, vale-

combustível, teleprocessamento 6.609 6.606 (3) 

Instituto de 

Recursos 

Humanos 

Limpeza e conservação, alimentação, apoio 

administrativo, vigilância, energia elétrica, 

telecomunicações, vale-combustível, 

teleprocessamento 

1.554 1.030 (524) 

diversas 
Pessoal e encargos (IRRF), alteração de alíquota 

FUNAFIN 
- 6.266 6.266 

TOTAL  155.986 104.860 

 

(51.126)* 

 

(*)os desvios de meta apresentados decorrentes de práticas não adotadas, inicialmente, foram trabalhadas nos exercícios 

seguintes ou revistas com o fim de recuperação de meta não alcançada 
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Quadro 4 – Detalhamento resultados alcançados 2009 

Entidades Contas Trabalhadas 

Meta 

Pactuada 

Mil R$ 

Ganho 

Alcançado 

Mil R$ 

Déficit/ 

Superávit 

Mil R$ 

Secretaria Saúde 

Limpeza e conservação, material 

farmacológico, alimentação, 

vigilância, material hospitalar, 

energia elétrica, telecomunicações, 

vale-combustível, locação imóvel 

12.072 21.454 9.382 

Secretaria 

Educação 

vigilância ostensiva, energia 

elétrica, telecomunicações, frete e 

transporte, locação veículos, vale-

combustível 

803 651 (152) 

Secretaria Defesa 

Social 

Combustíveis e lubrificantes 

automotivos, telecomunicações, 

limpeza e conservação 

2.373 1.763 (610) 

Universidade 

Pernambuco 

Limpeza e conservação, vigilância 

ostensiva, telecomunicações, vale-

combustível 

849 847 (2) 

DETRAN 

locação imóveis, telecomunicação, 

vale-combustível, locação veículos, 

limpeza e conservação, manutenção 

equipamentos 

4.182 4.189 7 

Agência Estadual 

de Tecnologia 

Informação  

Telecomunicações, vale-

combustível 18 19 1 

Instituto de 

Recursos 

Humanos 

Limpeza e conservação, apoio 

administrativo, vigilância, energia 

elétrica, telecomunicações, 

dedetização vale-combustível 

418 416 (2) 

Secretaria 

Administração 

Pessoal e encargos 
72.784 72.257 (527) 

Secretaria 

Fazenda 

Telecomunicações 
108 107 (1) 

Diversas Vale-combustível, outros itens 42.393 7.287 (35.106) 

TOTAL  136.000 108.990 

 

(27.010)* 

 

(*)os desvios de meta apresentados decorrentes de práticas não adotadas, inicialmente, foram trabalhadas nos exercícios 

seguintes ou revistas com o fim de recuperação de meta não alcançada 
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O apêndice B indica de forma resumida, a metodologia utilizada pelo órgão de controle 

interno do Estado de Pernambuco para o alcance das metas dentro de cada uma das contas 

trabalhadas. 

Ainda para análise da eficiência das práticas adotadas pelo órgão de controle interno do 

Estado de PE pode-se adotar como parâmetro um dos princípios fundamentais definidos pela 

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 2007) que 

indica que qualquer procedimento de controle interno ao ser estabelecido deve considerar a 

sua proporcionalidade ao risco, ou seja, a administração deve considerar os custos de uma 

estrutura de controle interno em relação aos benefícios e às novas oportunidades geradas. 

Diante desses pressupostos é possível evidenciar nos quadros 5 e 6 a eficiência do órgão 

de controle interno de Pernambuco considerando para a análise os resultados apresentados 

decorrentes das novas práticas relacionadas à atividade de acompanhamento da racionalização 

dos gastos públicos de forma comparada com os valores orçados e liquidados pela SECGE no 

mesmo período. 

 

Quadro 5 – Valor orçado e liquidado da SECGE (Período: 2008 – 2009) 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

ANO : 2008 

ORÇAMENTO 

INICIAL 

(MIL R$) 

ORÇAMENTO 

ATUALIZADO 

(MIL R$) 

DESPESA 

LIQUIDADA 

(MIL R$) 

Ações de fomento ao controle social 669 790 704 

Modernização e adequação da unidade da SECGE 88 199 125 

Controle e racionalização das despesas na gestão 

pública estadual 

3.170 3.580 2.952 

TOTAL 2008 3.927 4.569 3.781 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

ANO : 2009 

ORÇAMENTO 

INICIAL 

(MIL R$) 

ORÇAMENTO 

ATUALIZADO 

(MIL R$) 

VALOR 

LIQUIDADA 

(MIL R$) 

Ações de fomento ao controle social 666 616 313 

Modernização e adequação da unidade da SECGE 272 342 272 

Controle e racionalização das despesas na gestão 

pública estadual 

8.506 8.300 2.395 

Concessão de vale transporte e auxílio alimentação  3 3 1 

Contribuições patronais ao FUNAFIN 1.600 1.600 0 

Gestão administrativa das ações da SECGE 945 1.090 169 

Implantação do NSI 90 140 51 

Ressarcimento de despesa de pessoal à disposição da 

SECGE 

300 300 0 

Acompanhamento das transferências constitucionais 36 36 0 
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Operacionalização do acesso à rede digital 

corporativa do governo (PE – Multidigital) 

60 60 0 

Redução de despesas (GMD) 126 126 86 

TOTAL 2009 12.603 12.613 3.287 

TOTAL GERAL 16.531 17.182 7.068 

      Fonte: sistema contábil do Estado de PE (E-fisco) 

 

 

Quadro 6 – Valor econômico das práticas da SECGE para o Estado de PE 

ANO 

DESPESA 

LIQUIDADA  

MIL R$ 

GANHOS OBTIDOS  

ESTADO PE 

CUSTO BENEFÍCIO 

SECGE  

MIL R$ 

2008 3.781 104.860 101.079 

2009 3.287 108.990 105.703 

TOTAL 7.068 213.850 206.782 

       Fonte: adaptado da SECGE e sistema contábil do Estado PE 

 

 

O quadro 6 aponta para uma economia da ordem de R$ 214 milhões gerada pela 

Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado de PE, diante das novas práticas de 

acompanhamento das ações de racionalização do gasto público adotadas no período de 

2007-2009
7
, enquanto o custo total do órgão de controle interno do Estado representou no 

mesmo período o valor aproximado de R$ 7 milhões. Essa relação indica um valor 

econômico de R$ 207 milhões para o Estado de Pernambuco, os quais permitem a 

ampliação dos benefícios gerados para a sociedade pernambucana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Os valores referentes ao exercício de 2007 não foram representados no resultado da pesquisa uma vez que são 

insignificantes, tendo em vista ter sido este período importante na definição da metodologia e base priorizada da 

despesa, não tendo, portanto, apresentado resultados relevantes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante das pesquisas bibliográfica, documental e de campo procurou-se confrontar o 

resultado dos dados obtidos com a teoria que deu suporte à suposição e foram indicadas 

práticas do Controle Interno Governamental de Pernambuco que contribuíram 

efetivamente com a melhoria da qualidade do gasto público. 

Dessa forma, este estudo teve por objetivo avaliar o processo de modificação pelo qual 

vem passando a gestão do controle interno governamental em busca da efetividade de suas 

ações com vistas à melhoria da governança e manutenção da governabilidade na gestão 

pública. Para atingir o objetivo pretendido procurou-se identificar práticas na gestão do 

órgão responsável pelo controle interno do Estado de Pernambuco que repercutem 

efetivamente na melhoria da qualidade do gasto a partir da conceituação da qualidade do 

gasto público relacionada à atuação do controle interno governamental e avaliação do 

modelo gerencial de controle interno adotado pelo Estado de PE.  

Considerando a literatura existente sobre a matéria e a análise realizada na pesquisa, 

pode-se concluir pela predominância de fortes influências dos princípios de administração 

científica e dos modelos gerenciais de administração pública no processo de modernização 

da gestão pública e, particularmente, na gestão do controle interno governamental. 

Diante da importância do controle na gestão dos recursos públicos tendo em vista o 

grande número de irregularidade e ineficiência administrativa denunciada na 

administração pública evidenciou-se a nova tendência da gestão do controle interno 

governamental voltado para a maximização da eficiência administrativa. O controle 

interno eficiente é aquele que funciona de acordo com o planejado e o seu custo de 

implantação não excede aos benefícios dele derivados. 

O conceito de qualidade do gasto público para a gestão do controle interno, importante 

para o resultado da pesquisa, foi definido a partir das contribuições teóricas de estudiosos 

sobre o assunto permitindo assim concluir que a qualidade do gasto público está 

relacionada à eficiência na aplicação do recurso. Para isso pressupõe-se o cumprimento de 

três pontos intrínsecos, os quais estão relacionados à avaliação do resultado econômico de 

uma política pública, quais sejam: o econômico, o financeiro e o social. A qualidade do 

gasto público tem como premissa o atendimento da necessidade real do destinatário final, 
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a sociedade, sob os seguintes aspectos: tempestividade, oportunidade, qualidade e ao 

menor custo possível. 

O órgão de controle interno governamental do Estado de Pernambuco foi objeto deste 

estudo por ter apresentado nestes últimos anos proposições com o fim de mudar a sua linha de 

ação, a partir da renovação e adaptação à nova demanda da sociedade que passa pela 

diminuição do desperdício do gasto público, o aumento da eficiência e efetividade da 

administração em busca de melhores resultados das políticas públicas no sentido de gerar 

mais benefícios à população. 

A Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado (SECGE), criada em 2007, é o 

órgão central de articulação do sistema de controle interno do Estado de PE. Da análise 

realizada foi possível concluir que a SECGE finalizou o processo de implantação do modelo 

de controle interno (MCI) concebido em 1998, por dirigentes e técnicos da Secretaria da 

Fazenda (SEFAZ), órgão responsável à época pela função de controle interno no Estado, com 

o apoio e orientação de especialistas da área de gestão. O processo de implantação do novo 

modelo foi iniciado em 2003, com a criação da Controladoria Geral do Estado, órgão 

integrante da estrutura da SEFAZ, à época. 

A análise da estrutura organizacional da SECGE, de sua competência institucional, das 

novas práticas realizadas, conforme registros dos relatórios gerenciais analisados indicam que 

o modelo implantado no Estado de PE tem como parâmetro as premissas definidas no MCI 

(1998), indicadas no capítulo 4.2. 

As principais práticas evidenciadas na análise da pesquisa estão relacionadas às atividades 

de: orientação e apoio aos gestores públicos, fornecimento de informações estratégicas, 

fomento ao controle social e racionalização do gasto público, as quais estão alinhadas com a 

nova abordagem da função do controle interno. As ações decorrentes da atividade de 

acompanhamento da racionalização do recurso público foram destacadas na pesquisa por 

terem possibilitado a mensuração dos resultados econômicos advindos destas ações com o fim 

de aferir a repercussão efetiva na melhoria da gestão pública estadual. A mensuração dos 

resultados foi possível a partir da análise dos dados e informações disponíveis na SECGE.  

A avaliação do modelo gerencial de controle interno adotado pelo Estado de PE 

demonstrou que a SECGE destaca-se como um órgão comprometido com a modernização da 

gestão pública e apresenta a missão institucional de: “promover e subsidiar a melhoria da 

qualidade dos gastos públicos, o combate à corrupção e o controle social”. As principais 

mudanças destacadas no âmbito da análise que estão alinhadas ao processo de modernização 

das atividades de controle interno são: 
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 Sistema de controle interno instituído de forma integrada ao modelo de 

gestão do poder executivo estadual; 

 Criação de carreira específica de controle interno no quadro permanente 

da SECGE; 

 Descentralização do sistema de controle interno; 

 Padronização da metodologia adotada na unidade central do sistema de 

controle interno; 

 Previsão legal das quatro funções básicas do sistema de controle interno 

no Estado de PE: ouvidoria, controladoria, auditoria governamental 

correição; 

 Ação de controle interno com enfoque na orientação, prevenção de 

erros, fornecimento de informações estratégicas e desperdício na 

aplicação dos recursos públicos; 

 Valorização da capacitação funcional do servidor e utilização de 

remuneração variável por desempenho funcional. 

 

No sentido de identificar e responder a questão levantada pela pesquisa acerca das práticas 

da gestão do controle interno governamental que repercutem efetivamente na melhoria da 

qualidade do gasto público foi possível evidenciar que o órgão de controle interno do Estado 

de PE contribuiu para melhorar efetivamente a qualidade dos gastos por meio das atividades 

desenvolvidas na área de acompanhamento da racionalização dos gastos públicos e espera-se 

que a partir deste estudo as melhores práticas indicadas possam favorecer a aplicação destas 

por outros órgãos de controle interno. 

No período estudado foram analisadas várias ações realizadas na gestão pública do Estado 

de PE, dentre as quais se destacam aquelas realizadas nas áreas de saúde, educação e 

segurança pública uma vez que estas foram priorizadas pelo órgão de controle interno por 

representar cerca de 70 % do gasto público estadual. As medidas de racionalização do gasto 

público indicadas no capítulo 4.3 apontaram para um ganho de R$ 213,7 milhões de reais para 

o Estado de Pernambuco, os quais ficaram disponíveis para ampliação de benefícios para a 

sociedade nas áreas mais carentes. 

Ainda no sentido de mensurar a efetividade das ações do órgão de controle interno no 

Estado de Pernambuco foi realizada uma análise comparativa dos custos da estrutura de 

controle interno no Estado aos benefícios gerados. Para esta análise foram considerados os 
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resultados apresentados em decorrência das ações de acompanhamento da racionalização dos 

gastos públicos e os valores orçados e liquidados pela SECGE no mesmo período. 

Da análise foi possível concluir que enquanto as novas práticas adotadas pela Secretaria 

Especial da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco apresentaram um ganho de R$ 

213,7 milhões, no período de 2008-2009, o custo da estrutura da SECGE para este mesmo 

período foi de aproximadamente R$ 7 milhões, fato que apontou para um resultado 

econômico para o Estado de Pernambuco da ordem de R$ 207 milhões de reais. 

Considerando os resultados apresentados e os três pontos intrínsecos relacionados ao 

conceito de qualidade do gasto público para a gestão do controle interno, de acordo com 

definições contidas no capítulo 4.1, ficou evidente nas ações de acompanhamento da 

racionalização dos gastos públicos realizadas nos órgãos/entidades do Estado de PE a 

presença dos três fatores: o financeiro (R$ 213,7 milhões), o econômico, relacionado ao custo 

da estrutura de controle interno (R$ 7 milhões) e o social, diante da possibilidade de reversão 

do resultado econômico em benefícios para a sociedade (R$ 207 milhões).   

A conclusão desta pesquisa apontou para a possibilidade de se identificar práticas na 

gestão do controle interno governamental que repercutem efetivamente para a melhoria da 

qualidade do gasto público, de forma sintonizada com os princípios de gestão moderna, 

aquela que deixa de priorizar o enfoque meramente legalista, voltado exclusivamente para 

processos, sem ressaltar o resultado da ação. Entretanto, o resultado da pesquisa evidenciou 

apenas uma pequena amostra do potencial do controle interno. 

Particularmente, em relação ao Estado de Pernambuco, é possível indicar, ainda, a 

necessidade de alguns avanços necessários no sentido de potencializar as ações do órgão de 

controle interno estadual, uma delas está relacionada ao desenvolvimento de metodologias 

que venham a permitir a mensuração das demais ações desenvolvidas pela SECGE e o 

impacto destas na melhoria efetiva da qualidade do gasto público. Na análise, esse enfoque 

ficou restrito à área de racionalização do gasto público. Outras áreas indicadas na pesquisa 

não permitiram a mensuração do impacto dos resultados apresentados com o fim de 

comprovar a efetividade das ações de controle interno para a gestão pública estadual.   

De qualquer forma restou comprovada a adesão do sistema de controle interno estadual de 

Pernambuco à política de melhoria da qualidade da gestão pública de forma alinhada às 

mudanças que estão sendo palco de discussões no âmbito federal. Essas discussões estão 

evidenciadas no Projeto de Lei de Qualidade Fiscal (Projeto de Lei do Senado Federal n.º 

248/2009) e trabalho elaborado por Rezende (2004) que trata da importância do conhecimento 

de custos do governo para o aumento da eficiência do Estado, melhoria da qualidade dos 
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serviços públicos e redução dos desperdícios com vistas à redução da carga tributária. Esse 

estudo de Rezende traz experiências internacionais e faz alguns questionamentos acerca da 

aplicação dessas experiências no caso brasileiro.    

De forma compartilhada com as abordagens teóricas deste estudo que indicam a 

necessidade permanente de transição das organizações, conclui-se que o órgão de controle 

interno do Estado de PE continua em busca do equilíbrio organizacional. Entretanto, nesse 

processo de equilíbrio dinâmico das organizações é fundamental a definição da visão de 

futuro e do objetivo estratégico da organização, que no caso do Estado de Pernambuco é o 

“desenvolvimento social equilibrado e a melhoria das condições de vida do povo 

pernambucano”. 

Finalmente, de forma associada às novas práticas do controle interno governamental, 

conclui-se que um gestor público responsável, comprometido com o equilíbrio das finanças 

públicas, deve ter como uma das ações prioritárias de sua gestão, um maior controle sobre o 

gasto, compreendido este controle não como um redutor de gasto simplesmente, mas como 

um instrumento que venha a promover a eficiência do gasto. Podendo, inclusive, em algumas 

hipóteses legitimar o aumento desse gasto associado à eficiência e eficácia, a partir do 

aumento de benefícios à sociedade. Em qualquer hipótese, é imprescindível a conciliação, 

sempre premente, do atendimento das demandas sociais ao rigor orçamentário, esta é a 

consciência que deve ser recorrente dentre os gestores públicos e toda a sociedade, com vistas 

ao equilíbrio entre receitas e despesas, rumo à estabilização das finanças públicas e a um 

crescente aporte de investimentos de empresas privadas e organismos internacionais.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Especificação dos pacotes de despesa 

PACOTES DE 

DESPESA 

CONTAS CONTÁBEIS 

LIMPEZA Serviço de limpeza e conservação 

SERVIÇOS 

TERCEIROS 

Serviço de apoio administrativo, vigilância ostensiva e serviço de dedetização 

SAÚDE Material farmacológico, material hospitalar 

ALIMENTOS Fornecimento de alimentação, gêneros alimentícios 

FROTA 
Combustíveis e lubrificantes automotivos, vale-combustível, locação de veículos 

por necessidade do serviço 

DESPESAS GERAIS 
Fretes e transportes de encomendas, locação de imóveis, serviço de publicidade 

legal, manutenção de equipamentos, serviços de propaganda institucional 

UTILIDADES 
Serviço de telecomunicação, serviço de energia elétrica, serviço de 

teleprocessamento, serviço de processamento de dados, telefonia móvel 

PESSOAL 
Pessoal e encargos (FUNAFIN), pessoal e encargos (IRRF), pessoal e encargos 

(contra-cheque), pessoal e encargos (recadastramento) 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

Livros didáticos, material para áudio, vídeo e foto 

OUTROS ITENS Outros itens despesa 
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Apêndice B – Metodologia utilizada por conta trabalhada 

 

CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Adequação da forma de contratação e dos 

preços praticados de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela Secretaria de Administração 

do Estado (SAD), conforme sítio eletrônico: 

www.sad.pe.gov.br. Em alguns casos, houve a 

substituição de vigilantes por porteiros e de 

vigilância armada por vigilância desarmada e 

de vigilância ostensiva por vigilância 

eletrônica. Houve também estudos que 

direcionaram para o redimensionamento dos 

postos, de acordo com os seguintes critérios: 

periculosidade da região, histórico de 

ocorrências, circulação de pessoas e valor 

patrimonial. Estas medidas, segundo análise 

dos dados e registros da SECGE apontaram 

para a melhoria na contratação do serviço de 

vigilância a partir da adoção de medidas 

padronizadoras que possibilitaram o 

redimensionamento da contratação com a 

definição da quantidade e tipo certa de postos, 

nos locais certos sem perder a qualidade no 

atendimento. 

http://www.sad.pe.gov.br/
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Adequação da forma de contratação e dos 

preços praticados de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela Secretaria de Administração 

do Estado (SAD), conforme sítio eletrônico: 

www.sad.pe.gov.br. Alguns dos contratos 

analisados indicaram o descumprimento aos 

parâmetros de contratação definidos pela SAD 

(preço e unidade de contratação). Foram 

observados contratos cuja composição da 

planilha de custos do serviço contratado estava 

em desacordo com os valores publicados no 

sítio eletrônico da SAD. Quanto à unidade de 

contratação foram observadas situações em que 

o objeto contratado estava definido por 

homem/hora ao invés de metro quadrado. 

Observou-se, ainda, problemas relacionados a 

quantidade contratada, ou seja, 

dimensionamento de área maior do que o real e 

classificação indevida de áreas, em 

desconformidade com os parâmetros 

estabelecidos pela SAD (ex: área interna, 

externa, pátio, calçada, etc).  

http://www.sad.pe.gov.br/
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

ENERGIA ELÉTRICA 

Houve a adequação da demanda real, a partir 

do ajuste de contratos de alta tensão para baixa 

tensão, com a redução da demanda de 

ultrapassagem de energia elétrica e da demanda 

contratada, bem como, com a correção do fator 

de potência junto à empresa fornecedora do 

serviço. E ainda, a aplicação da isenção de 

ICMS sobre o valor da conta. Ao analisar as 

faturas de fornecimento de energia elétrica 

observou-se em algumas situações a indicação 

de consumo muito acima da demanda 

contratada, fato que gera multa de 200% sobre 

o valor da tarifa. Em outros casos, a situação 

inversa foi observada, a demanda contratada 

era além do consumo real. Foi observado, 

também, que alguns contratos de fornecimento 

de energia elétrica não estavam em nome do 

órgão público, fato que excluía o benefício da 

isenção de ICMS previsto na legislação.  

LIVROS DIDÁTICOS 

Para trabalhar esta conta, foram definidas duas 

linhas de atuação, inicialmente, a redução dos 

preços de aquisição dos livros didáticos e 

DVDs do telecurso no percentual de 20% com 

a utilização de pregão eletrônico no processo 

de aquisição do material e a implantação de 

controle de distribuição de livros e reutilização. 

A meta de reutilização dos livros didáticos 

definida para as escolas foi de 50%. Para a 

implantação do controle de distribuição de 

livros e reutilização procurou-se adotar as 

melhores práticas utilizadas pelo FNDE na 

gestão dos livros didáticos distribuídos pelo 

governo federal. 
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

MATERIAL 

FARMACOLÓGICO e 

MATERIAL HOSPITALAR 

Várias ações foram realizadas para o alcance 

da meta definida para estas contas, tais como: 

1. sistema de logística para o controle de 

medicamentos e matreial farmacológico, com o 

fim de diminuir o percentual de perda no 

armazenamento e distribuição 2. mobilização 

da classe médica no processo de padronização 

dos medicamentos, a proposta inicial foi de 

trabalhar os 55 maiores itens da lista de 

medicamentos, a partir da elaboração de 

protocolos clínicos 3. adesão dos hospitais à 

ata de registro de preços da Secretaria de 

Saúde.   

SERVIÇO DE 

TELEPROCESSAMENTO e 

TELECOMUNICAÇÃO 

Monitoramento do processo de adesão dos 

órgãos/entidades ao serviço de 

teleprocessamento e telecomunicação 

fornecido pela rede PE-Multidigital. A rede 

PE-Multidigital é a rede de comunicação do 

Estado de PE que interliga os 184 municípios 

do Estado, o distrito federal de Ferenando de 

Noronha, e ainda, as capitais Brasília (DF) e 

São Paulo (SP) com tráfego de dados, voz e 

imagem. Essa prática permitiu a redução nos 

preços dos links e dos back bonés e no custo 

das ligações. A ação de monitoramento, 

segundo relatórios da SECGE compreendeu o 

acompanhamento da instalação/modificação da 

infra-estrutura necessária para a instalação da 

rede pe-multidigital, definição de prazo para 

instalação, definição junto ao órgão/entidade 

da classe de restrição dos ramais, com o fim de 

adequar o consumo a real necessidade. 
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

SERVIÇO DE PROPAGANDA 

INSTITUCIONAL 

Monitoramento do cumprimento do limite legal 

de propaganda institucional junto aos 

órgãos/entidades, em conformidade com a lei 

n.º 12.746/05. Essa ação permitiu o 

acompanhamento de forma preventiva pelo 

órgão de controle interno do cumprimento da 

formalidade legal e da redução da despesa 

neste item trabalhado. O monitoramento foi 

realizado a partir do acompanhamento 

permanente do item de gasto com a extração de 

dados do sistema contábil do Estado e a 

sinalização das adequações necessárias para o 

gestor responsável pela organização.  

ALIMENTOS 

Revisão dos contratos de fornecimento de 

alimentação hospitalar a partir de melhores 

práticas identificadas na rede hospitalar privada 

onde foram observados valores superestimados 

nos preços praticados no Estado. Foram 

tomadas medidas, também, direcionadas ao 

aperfeiçoamento do controle do fornecimento 

de alimentação para os servidores públicos 

estaduais e os acompanhantes dos pacientes. 
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

SERVIÇO DE APOIO 

ADMINISTRATIVO 

Esta medida priorizou a revisão da 

classificação dos serviços terceirizados do 

Estado, uma vez que foram identificados 

contratos, cujo objeto não diferenciava a 

prestação do serviço de acordo com a sua 

especificidade, a exemplo de: limpeza e 

conservação, informática, apoio administrativo, 

entre outros. Tal prática gerava uma distorção 

no objeto contratado e consequentemente, o 

descumprimento dos parâmetros definidos para 

a contratação desses serviços no Estado (preço 

praticado e forma de contratação). Uma vez 

analisados os contratos que apresentaram 

distorções, foram tomadas as medidas 

necessárias para a adequação (repactuação do 

objeto com o fornecedor ou rescisão e abertura 

de novo processo licitatório).   

PESSOAL E ENCARGOS 

(IRRF) 

Unificação dos valores recebidos pelos 

servidores do Estado de acordo com o CPF 

para cálculo do imposto de renda retido na 

fonte (IRRF). Esta medida permitiu a correção 

da base de cálculo do IRRF para os servidores 

que possuem mais de um vínculo legal no 

Estado, ampliando assim o valor do imposto 

que fica retido no Estado, uma vez que, de 

acordo com a legislação do Imposto de Renda, 

o IRRF é receita dos Estados. 
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CONTA CONTÁBIL TRABALHADA 

 

O que foi feito? 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Inicialmente foi realizada uma ata de registro 

de preços na Secretaria de Administração do 

Estado com o fim de padronizar e definir 

parâmetros para a contratação do objeto no 

Estado (preço e tipo de veículo). 

Posteriormente, houve o acompanhamento 

junto aos órgãos/entidades da revisão dos 

contratos vigentes com o fim de identificar 

possíveis distorções de preço e de consumo. 

Uma vez identificada distorção foram tomadas 

as medidas necessárias para a adequação 

(repactuação do objeto com o fornecedor ou 

rescisão e adesão à ata de registro de preços ou 

abertura de novo processo licitatório, nos casos 

em que não foi possível a adesão).    
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