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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar o sistema de controle interno dentro da 

contabilidade pública da Prefeitura de General Salgado como ferramenta eficaz e 

eficiente para o plano orçamentário. Trata-se de estudo de natureza exploratória, de 

caráter bibliográfico e documental pretendendo esclarecer o conceito de controle 

interno, assegurando o cumprimento dos procedimentos de coleta de dados e 

analisando as leis anuais com propósito de verificação das informações. O controle 

interno objetiva a aderência às leis e regulamentos da gestão pública, como 

também, busca o desenvolvimento e manutenção de dados financeiros e gerenciais, 

revelando-os para os usuários da informação no momento oportuno. Nota-se que a 

Prefeitura de General Salgado não está utilizando o sistema de controle interno 

como ferramenta de auxílio à gestão, e nem a legislação está sendo atendida, 

configurando, como mera retórica na estrutura organizacional municipal. A 

implantação do controle interno, desde os anos sessenta, já apresentava meios de 

controle na administração pública, mas somente agora com a conscientização dos 

administradores e gestores sobre a matéria, colocar-se-á em prática com o intuito 

voltado a identificar irregularidades, para que em tempo hábil possam sanar e não 

serem punidos conforme a Legislação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A História da humanidade nos mostra que o poder é a busca incessante de 

líderes e lideranças. Quanto maior o poder, maior a necessidade de se controlar, não 

só o uso do poder, mas também as atitudes e métodos dos administradores e de 

todos que participam na gestão dos bens comuns. 

 A expressão Controle Interno, quando aplicadas à administração pública, 

traduzem um conjunto de ações que devem ser postas em prática pelo Poder 

Executivo, com o objetivo de executar e fiscalizar o cumprimento das metas 

previstas no plano plurianual. 

 Na década de sessenta, foi criada a Lei Federal nº 4.320, precisamente em 17 

de março de 1964, onde esta, abordava nos seus artigos, a forma que o Poder 

Executivo deveria exercer, recomendado assim, a instituição dos sistemas de 

controle interno, em paralelo, seguiria o trabalho do Tribunal de Contas, cujas 

atribuições não sofreriam nenhuma forma de prejuízo, sendo ainda, 



institucionalizada pela Carta Magna de 1988. Este texto apresenta a forma de 

fiscalização a que o município estaria subjugado e a finalidade desse controle. 

 Na virada do milênio foi que a tal forma de controle tomou a importância que 

lhe era devida. Não obstante a sua finalidade preventiva visando à eficiência e 

eficácia nos atos do administrador, a inserção do controle interno no cotidiano das 

entidades públicas tornou-se fundamental, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, A Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Destaca-se pelas finalidades do controle interno, o apoio no exercício de sua 

missão institucional. Implicando na compreensão mútua de papéis e posturas 

desempenhadas pelos agentes do controle interno das entidades públicas e por 

outro lado, as ações de fiscalização e auditoria pelos agentes do controle externo. 

 Tornando o controle interno uma ferramenta para o administrador público, o 

qual, utilizando preventivamente, e essencialmente na execução da receita e da 

despesa no meio público. 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste artigo é analisar o sistema de controle interno dentro da 

contabilidade pública municipal de General Salgado, como ferramenta eficaz e 

eficiente para o planejamento orçamentário do exercício de 2016. 

 Os objetivos específicos do controle interno devem ser identificados ou 

desenvolvidos para cada atividade da Prefeitura, bem como apropriados, 

abrangentes, razoáveis e integrados aos seus objetivos gerais. Os objetivos dos 

sistemas de controle interno vistos são: Monitorar os ativos da Prefeitura; Confiar 

nos registros contábeis da Prefeitura; Examinar as operações mediante a aplicação 

das melhores práticas gerenciais; Cadenciar as políticas da Prefeitura; Fazer cumprir 

as leis e regulamentações; Comparar os indicadores de desempenho da prefeitura, 

tanto em processos, na sua missão, como financeiros; Medir os gastos dos 

exercícios de ano 2010 a 2014; e, Examinar e analisar o último Plano Plurianual 

(PPA), para comparar com a Lei Orçamentária Anual (LOA) desde o ano de 2010. 

4. METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza por ser bibliográfico, pois se baseou na seleção, 

análise e interpretação da literatura pertinente ao assunto; e, documental, 

fundamentada na coleta de dados e documentos internos relativos à atual 

administração. Segundo Gil (2010, p. 29) "a pesquisa bibliográfica é elaborada com 

base em material já publicado [...] inclui material impresso, como livros, revistas, 



jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos [...], bem como o material 

disponibilizado pela internet". 

Ainda de acordo com Gil (2010, p.30) a pesquisa documental pode se 

diferenciar da pesquisa bibliográfica por utilizar como fonte, apenas materiais que 

pertencem internamente à organização. 

A pesquisa realizada consiste de pesquisa exploratória realizada por meio de 

um estudo de caso sobre a importância do sistema de controle interno na 

administração pública municipal de General Salgado, cidade de 10.669 habitantes, 

localizada no noroeste paulista e que atualmente está sendo administrada pelo 

prefeito, o Senhor Leandro Rogério de Oliveira do Partido Progressista, e 

abordagem quantitativa dos dados com o intuito de apresentar possíveis ajustes 

para minimizar os efeitos resultantes da problemática hoje existente no planejamento 

orçamentário. A classificação exploratória e estudo de caso da pesquisa baseiam-se 

nos ensinamentos de Vergara (2007): exploratória pelo pouco conhecimento do 

assunto abordado e estudo de caso porque a pesquisa restringiu-se a uma unidade 

de análise. No que tange à classificação quantitativa deste estudo, justifica-se por ter 

utilizado instrumentos estatísticos, tais como gráficos, tabelas e porcentagens, para 

análise do problema (RICHARDSON, 1999). 

Através da pesquisa exploratória de caráter bibliográfico e documental 

pretende esclarecer o conceito de controle interno, assegurando o cumprimento dos 

procedimentos.  

O questionário foi elaborado através de análise das leis anuais e plurianuais, 

com propósito de facilitar, analisar e verificar as informações. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Definição de Controle Interno 

 O controle interno pode se buscar nas palavras sua conceituação, é todo 

aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no 

âmbito da própria administração. Assim, quaisquer controles efetivados pelo 

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

também o controle do Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração 

sobre pessoal, e os atos administrativos que pratiquem. (MEIRELES, 1997) 

 O controle interno representa em uma organização o conjunto de 

procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir 



dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos 

negócios da empresa (MARCELO, 2009). 

 Desta forma entende-se que o controle interno visa organizar os métodos e 

procedimentos de todas as operações de uma entidade pública em conformidade 

com as leis, tornando-se fundamental para o planejamento e para a operação do 

sistema de controle interno. Surge à necessidade de resguardar os recursos contra 

o desperdício, perda, uso indevido e roubo, ademais a própria Constituição Federal 

estabelece que uma das finalidades do controle interno, é comprovar a legalidade e 

avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial. Visando a veracidade das informações geradas pelo 

sistema de controle interno, mediante relatórios e pareceres, que devem apresentar 

informações corretas e tempestivas para que possam ser úteis, mostrando ao 

administrador no momento certo e de forma adequada, para que não confundam a 

tomarem decisões erradas. 

5.2 Fundamentos Legais do Controle Interno da Administração Pública 

 Os fundamentos legais do controle interno estão previstas na Constituição 

Federal e Estadual, onde compete a fiscalização do Executivo, que deve ser 

exercida pelo Poder Legislativo que seria praticado pelo ato do controle externo e 

pelo sistema de controle interno. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal veio detalhar outras 

incumbências para o órgão público. 

 Já o disposto na Lei nº 4.320, de 1964, é o marco inicial do Controle Interno, 

que compreende a legalidade dos atos, a fidelidade funcional da administração e o 

cumprimento dos programas de trabalho. Na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (LC nº 709, de 1993), os órgãos públicos estão sujeitos à 

jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua própria 

normatização, a Instrução nº 2, de 2008, dispõe de regras de controle interno para 

cada Poder e entidade do Município, seja a Prefeitura, a Câmara Municipal, a 

autarquia, a fundação, a sociedade de economia mista, a empresa pública ou o 

consórcio intermunicipal. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) editou regra 

específica para o Controle Interno Governamental: a NBC T 16.8. 

5.3 Administração Pública Brasileira 

 Administração Pública significa não só prestar e executar serviços, como 

também governar e exercer a vontade com objetivo de obter resultado útil à todos.. 



  O estudo da Administração Pública em geral, compreendendo a sua estrutura 

e as suas atividades, deve partir do conceito de Estado, sobre o qual repousa toda a 

concepção moderna de organização e funcionamento do serviços públicos a serem 

prestados aos administrados (MEIRELLES, 1994, p.55). 

 A organização do Estado é matéria competente ao Direito Constitucional, 

enquanto a criação, estruturação, atribuição dos órgãos que integram a 

Administração Pública é matéria orientada pelo Direito Administrativo, previsto na 

Constituição Federal. 

5.4 Planejamento e Ações da Administração Pública 

 O orçamento público é um elo entre planejamento e funções organizadas em 

elaboração de recursos visando à consecução de objetivos e metas. O orçamento na 

sua elaboração considera todos os custos dos programas e ações, sem perder sua 

estrutura, voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. 

 O planejamento compreende as funções de execução, controle e avaliação. O 

planejamento, segundo Matias-Pereira (2007, p.78) é um processo dinâmico de 

racionalização coordenada das opções, permitindo prever e avaliar cursos de ação 

alternativos e futuros, com vista na tomada de decisões mais adequadas e racionais.  

 O controle é comparar as ações previstas determinadas pelo plano com as 

realizadas e verificar se medidas corretivas foram tomadas em relação aos desvios. 

Entender o planejamento como um processo, implica em aceitar que não é uma 

atividade que se esgote na concepção de um plano, programa ou projeto. 

5.5 Controle Interno e Gestão Pública 

 Na Gestão Pública o controle interno compreende no plano de organização e 

todos os métodos e procedimentos relacionados com a eficiência operacional, bem 

como o respeito às políticas administrativas.  (CRC – SP 1996, p.52). Dentro da 

Gestão Pública o controle administrativo estratégico é de responsabilidade da alta 

administração, deve estar voltado para a correção de eventuais desvios em relação 

aos parâmetros estabelecidos. Seu conteúdo tem caráter mais genérico e sintético, 

se referindo aos seus aspectos globais da organização na implementação do seu 

planejamento estratégico (REZENDE, 2011). 

 Sobretudo, o controle interno deve possibilitar ao cidadão informações que 

confiram transparência à gestão, de forma a servir como agência de transparência, 

responsabilidade e prestação de contas dos recursos públicos. 

5.6 Controle Interno na Execução Orçamentária 



 No Brasil, o processo de elaboração e execução orçamentária é indispensável 

à compreensão de sua utilização como instrumento de planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competência e controle. A partir de 1967 com a 

Reforma Administrativa é instituído dois sistemas interdependentes: um, o de 

planejamento e orçamento moldando o processo irreversível de centralização e de 

concentração de poderes, e outro, de acompanhamento e controle interno, 

desvinculando os responsáveis pela execução, se limitando a cumprir seus papel de 

certificador de fatos consumados. 

 Essas funções são essenciais e devem estar presentes nas ações públicas, 

com este processo busca-se melhorar a condução de recursos públicos, bem como, 

verificar se os objetivos foram atingidos de acordo com as políticas traçadas. Desta 

forma, o controle de execução orçamentária esta concentrado na eficiência e 

eficácia dos gastos, e não na efetividade que os resultados dos programas 

produzem na sociedade. 

5.7 Contabilidade para o controle 

 A contabilidade analisa os atos e fatos administrativos e econômicos operados 

no patrimônio, registrando e permitindo o controle nas entidades públicas gerando 

informações, variações e resultados sobre a composição deste. É a aplicação dos 

métodos de acompanhamento e fiscalização, buscando aperfeiçoamento e a 

integridade da entidade. É uma sistemática de alinhamento do processo de 

planejamento com execução e em relação ao fim pretendido, reforçado com a 

avaliação de metas de resultados, entre outras inseridas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 Dentre as importâncias comentadas, acrescenta-se a importância para nosso 

estudo à eficácia e eficiência do controle interno na elaboração do planejamento 

orçamentário e em razão da disponibilidade de dados e o conhecimento a área em 

foco deste estudo, definiu-se a Prefeitura de General Salgado, com população de 

10.669 habitantes, localizada no noroeste paulista do Estado de São Paulo, que 

disponibilizou os dados para a amostragem, e ainda, o contador deste Município 

para responder o questionário sobre o sistema de controle interno. 

6. RESULTADOS 

 O primeiro procedimento, foi solicitar a prefeitura a Lei Orçamentária Anual 

dos anos de 2010 a 2014, para estudar a previsão orçamentária de cada ano e 

estabelecer em porcentagem se houve aumento criou-se a Tabela 1.  



Tabela 1 – Previsão de receitas e despesas orçamentária por governo 

Fonte: Prefeitura de General Salgado (jun. 2015). 

Tabela 2 - Índice de 
Inflação 

Gráfico 1 – Valores e Porcentagem das Despesas 

ANO 
Índice de In-

flação 
(IPCA/IBGE) 

 

2010 
 

5,76% 

2011 
 

6,32% 

2012 
 

5,69% 

2013 
 

5,76% 

2014 6,23% 

Fonte: DEBIT, 2015. Fonte: Prefeitura de General Salgado (jun. 2015). 

 

Também, foi utilizado o Balancete Analítico das Despesas dos anos de 2011, 

2012, 2013 e 2014, todos respectivamente no mês de dezembro para verificar a 

previsão orçamentária, o liquidado no ano e o pago no ano, com o intuito de verificar 

o que foi gasto a mais que o previsto na Lei Orçamentária Anual de cada ano. 

 

Tabela 3 - Demonstrativo de Previsão de Receita. Arrecadado, Liquidado e Pago 

Fonte: Prefeitura de General Salgado (jun. 2015) 

Exercício 
Previsão de 

Receitas 
Total da  
Receita 

Despesas  
Liquidada 

Despesas 
Paga no ano 

Resto a 
 Pagar % 

2011 26.000.000,00 26.906.493,17 24.424.753,32 23.967.533,07 457.220,25 0% 

2012 29.200.000,00 31.562.141,45 28.619.789,13 28.064.633,73 555.155,40 21,42% 

2013 30.180.000,00 30.573.593,10 29.659.515,49 28.599.626,95 1.059.888,54 90,92% 

2014 32.910.000,00 31.771.569,82 33.262.686,27 31.205.283,73 2.057.402,54 94,11% 



Gráfico 2 – Receitas Previstas 

 

Gráfico 3 – Resto a Pagar 

 

Fonte: Prefeitura de General Salgado (jun. 2015). 

 Para finalizar foi elaborado um questionário, sobre o sistema de controle 

interno, para o contador da Prefeitura de General Salgado. 

 Neste questionário, composto por perguntas relacionadas ao sistema de 

controle interno, para averiguar como funcionava o sistema de controle interno da 

Prefeitura de General Salgado, e principalmente com relação à eficácia e eficiência 

do controle interno na elaboração do plano orçamentário de cada exercício. 

 Por meio da análise das tabelas, constatou-se que não teve nenhum tipo de 

controle na previsão de receitas e de despesas, além das metas inflacionárias 

estabelecidas pelo plano orçamentário, utilizando sim, esta previsão conforme sua 

necessidade. E ainda, analisando os balanços analíticos, ocorreu que a Prefeitura 

não houve nenhum controle de gastos, uma vez que o liquidado é sempre maior em 

todo período citado na tabela 2, gerando um resto a pagar de todos os exercícios, 

principalmente nos exercícios de 2012 para 2013,devido à crise econômica que 

afetou todo os países neste período, segundo o contador neste período houve queda 

de valores com relação ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS 

(Imposto de Circulação de Mercadores e Serviços), as principais fontes de receita. 

 Segundo o contador, existe um servidor responsável pelo controle interno, 

mas que em nenhum momento até o exercício de 2014, o sistema de controle 

interno foi utilizado para elaboração de plano orçamentário, mas no exercício de 

2015 será feito em conjunto com a empresa contratada pela a administração, na 

elaboração do plano orçamentário. E ainda, informa a capacitação específica de um 

servidor, que será o coordenador do sistema de controle interno da Prefeitura de 

General Salgado. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O que se espera dos prefeitos municipais, que possam através de leis, 

instruções e normas implementadas, regulamentar suas operações de forma 

adequada, através de seus sistemas de controle interno, buscando melhorias na 

gestão pública, principalmente na elaboração do plano orçamentário. 

A implantação do controle interno, desde os anos sessenta, já apresentava 

meios de controle na administração pública, mas somente agora com a 

conscientização dos administradores e gestores sobre a matéria, colocar-se-á em 

prática com o intuito voltado a identificar irregularidades, para que em tempo hábil 

possam sanar e não serem punidos conforme a Legislação. 

  Finalmente, que todas essas mudanças possam proporcionar aos adminis-

tradores e gestores uma visão de que é preciso e necessário a implementação do 

sistema de controle interno em seus municípios, onde possibilitará um suporte para 

que venha tomar decisões viabilizando uma gestão transparente e eficaz. 
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