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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma proposta de intervenção na Controladoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de fortalecê-la, tendo como base a Emenda 

Constitucional nº 45/2009, que propõe a inserção das macrofunções do Controle Interno: 

Auditoria Governamental, Controladoria, Corregedoria, Ouvidoria e Carreiras Específicas 

para os órgãos de Controle Interno. Para dar suporte a proposta, foi feita uma revisão da 

literatura sobre controles públicos, controle interno governamental, macrofunções do controle 

interno e sobre carreiras públicas no Brasil. Para propor as mudanças foram realizados dois 

diagnósticos no órgão, por meio de entrevistas, e constatados problemas na área de gestão 

organizacional e de pessoal. Diante dos resultados apresentados por meio dos diagnósticos, 

foram propostas mudanças e feitas comparações entre a estrutura atual e a proposta, 

procurando evidenciar a vantagem da última sobre a primeira, em termos de eficiência 

operacional, economia de meio, economia de execução, amplitude no atendimento a 

população, proteção e combate à corrupção, fomento ao controle social, promoção da 

cidadania e justiça social. 

 

 

Palavras – Chave: Controle Interno Governamental. Macrofunções do Controle Interno: 

auditoria governamental, controladoria, corregedoria e ouvidoria. Carreiras Públicas no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to make a proposal for intervention in the General Comptroller 

of Rio Grande do Norte State, in order to strengthen it, based on the Constitutional 

Amendment No. 45 /2009, which proposes the inclusion of internal macro functions control: 

Government Auditing, Controller’s Department, Inspector General's Office, Ombudsman and 

Specific Careers to the organs of Internal Control. To support the proposal, a review of the 

literature on public controls, government internal control, internal macro functions control and 

about public careers in Brazil was taken. To propose changes two diagnoses were performed 

on the organ, through interviews, and problems were highlighted in the organizational area 

and personnel management. According to the results presented by the diagnostics, changes 

were proposed and made comparisons between the current and the proposed structure, seeking 

to demonstrate the advantage of the most actual over the former, in terms of operational 

efficiency, economy of means, implementing economy, amplitude in serving population, 

protection and fighting corruption, promoting social control, promotion of citizenship and 

social justice. 

 

Keywords: Governmental Internal Control. Macro Functions Internal Control. Governmental 

Audit. Controller’s Department. Inspector General's Office and Ombudsman. Public Careers 

in Brazil 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Controle Público no Brasil surgiu de forma mais expressiva dentro de um contexto 

de reforma administrativa na década de 1990, tendo como papel adequar o Aparelho do 

Estado às novas exigências econômicas e sociais. Fatores como a globalização da economia, 

dinâmica tecnológica, descentralização das funções do Estado, nova ordem democrática com 

maior participação da cidadania e transparência na condução dos negócios públicos, requerem 

um Estado forte e com estruturas que sejam capazes de darem respostas às demandas da 

sociedade (RIBEIRO, 1997). 

 Os tipos e as formas de controle variam de acordo com cada Poder. O Controle 

Administrativo, ou Executivo, se refere aos atos da própria administração; o Controle 

Legislativo age sobre determinados atos e agentes do Executivo e o Controle Judiciário atua 

na correção dos atos ilegais de qualquer dos poderes, quando lesivos de direito individual ou 

do patrimônio público (MEIRELLES, 1981). 

 Atualmente três formas de controle se destacam na Administração Pública brasileira: 

Externo, Interno e Social, e todos estão previstos na Constituição Federal de 1988. Na esfera 

federal, o Controle Externo da Administração Pública é exercido pelo Congresso Nacional, 

com o auxilio do Tribunal de Contas da União, e tem a incumbência de realizar 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 renúncias de receitas. Há estruturas similares na esfera estadual, e, em 

alguns casos, na municipal, como é o caso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

O Controle Interno tem suas finalidades insculpidas no Art. 74 da Constituição Federal, entre 

elas, a de comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da 

gestão governamental, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração 

Federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado 

(CHAVES, 2009). E o Controle Social prevê que qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades 

perante o Tribunal (RIBEIRO, 1997). 

 De forma mais específica, o Controle Interno no Brasil eclodiu na década de 1960, 

como decorrência do aumento das contas públicas (RIBEIRO, 1997). Em função disso, surgiu 

a Lei 4.320/64 que fundamentou o Controle Interno na Administração Pública brasileira 

estabelecendo controles na arrecadação da receita ou na realização da despesa, a fidelidade 

funcional dos agentes públicos e o cumprimento dos programas de trabalho (SILVA, 2002). A 
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referida lei definiu claramente a separação entre o Controle Interno e o Controle Externo 

(CASTRO, 2010). 

 O Controle Interno, em termos constitucionais, apareceu pela primeira vez na 

Constituição Federal de 1967. O Controle Interno e o Externo foram denominados com mais 

clareza na Constituição Federal de 1988, nos artigos 70 e 74 (SILVA, 2002). 

 Mesmo após a Constituição, mudanças de ordem política, econômica e institucional 

contribuíram para a reestruturação do Controle Interno, tendo como ápice a criação da 

Secretaria Federal de Controle - SFC (RIBEIRO, 1997).  A SFC foi criada em 1994, em 

substituição ao Sistema de Controle Interno da década de 1960, baseado num mecanismo de 

controle formal e legalista, e implantou um controle voltado para o monitoramento das 

políticas públicas e a atuação da burocracia. Ela surgiu no bojo de um processo de reforma do 

Estado nas décadas de 1980-90 que tinha como princípio modernizar e democratizar as 

instituições públicas e conferir maior eficiência à gestão pública, gerando um novo modelo de 

Sistema de Controle Interno no Poder Executivo (OLIVIERI, 2010). 

 A reforma gerencial no Estado brasileiro, na década de 1990, teve como propósito 

assegurar mecanismos necessários ao aumento da eficácia, eficiência e efetividade da 

Administração Pública, em substituição a um modelo formalista, herdado do modelo 

burocrático, que não garantia rapidez, custos reduzidos e boa qualidade nos serviços 

prestados. Nesse sentido, procurou criar novas instituições legais e organizacionais que 

permitissem obter uma burocracia profissional e moderna com condições de gerir o Estado 

(MATIAS-PEREIRA, 2003).  

 Desta forma, a partir de 1994, buscou-se implementar a nova filosofia do controle 

preventivo, tendo em vista a crítica do modelo legalista, policialesco e meramente formal, que 

criou uma visão negativa e resistente da atuação do Controle Interno. Esse novo modelo de 

controle visa assessorar o gestor na busca do melhor controle do gasto, usando mecanismos 

de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade (RIBEIRO, 1997). O novo enfoque de 

controle tem como prioridade a qualidade do gasto e os resultados da gestão dos recursos 

públicos. 

 No entanto, o modelo de Sistema de Controle Interno adotado pelo Governo Federal, 

voltado para o monitoramento das políticas públicas e atuação da burocracia, não foi 

recepcionado pelos Estados e Municípios. No texto do Art. 74 da CF/88, os constituintes 

registraram o dever dos três poderes manterem de forma integrada o Sistema de Controle 

Interno, entretanto, não disciplinou a forma, a estrutura e tampouco definiu a carreira 

(ANTUNES, 2009). 
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 Diante desse contexto, cada Estado criou a sua estrutura de Controle Interno, 

desenvolvendo metodologias e processos de trabalho próprios. Como consequência, existem 

diferentes modelos de órgãos de Controle Interno, que variam quanto à forma de concepção, 

ao posicionamento hierárquico, à estrutura de funcionamento, à forma de atuação entre outras 

questões relacionadas à gestão administrativa (CONACI, 2011). 

 Com o objetivo de buscar meios de padronização de atuação e funcionamento para os 

órgãos de Controle Interno dos Estados, foi realizado em junho de 2004, o I Fórum Nacional 

de Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal – FNCI, em 

Belém – PA. Como consequência das experiências adquiridas nos fóruns, em julho de 2007, 

durante o VII Encontro do FNCI, criou-se o Conselho Nacional dos Órgãos de Controle 

Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal – CONACI, entidade sem fins lucrativos, 

tendo como propósito principal, promover a necessária integração dos órgãos de Controle 

Interno (CONACI, 2011). 

 O CONACI firmou acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

no Brasil – UNODC, que permitiu, em 2009, a elaboração de um diagnóstico geral sobre o 

funcionamento e o perfil de recursos humanos dos órgãos de Controle Interno dos Estados e 

do Distrito Federal. A pesquisa teve como base o universo dos 27 órgãos e revelou a ausência 

de uniformidade conceitual e de procedimentos entre eles. Os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba deixaram de responder ao questionário organizacional e no de perfil de 

recursos humanos deixaram de responder os Estados do Rio Grande do Norte e do Mato 

Grosso do Sul (CONACI, 2009). 

 O resultado do diagnóstico organizacional apontou que os órgãos são vinculados a 

diferentes estruturas hierárquicas, com diversas nomenclaturas e que exercem com mais 

frequência às atividades de Controle Interno, Auditoria e Prevenção e Combate à Corrupção, 

deixando de realizar importantes funções como as de Ouvidoria, Corregedoria, Avaliação da 

Gestão Pública, dentre outras. Sobre a área de gestão de pessoal, a conclusão indicou que os 

órgãos mantêm política centralizadora, pois tiveram grande dificuldade em responder ao 

questionário, revelando, com isso, a subordinação da área à Administração Central do 

governo e, portanto, falta de autonomia na sua atuação. Quanto à função de auditor, o 

diagnóstico especificou que ainda há muitos desafios para a consolidação da carreira 

(CONACI, 2009).  

 Como forma de amenizar os problemas, o CONACI sugeriu uma mudança por meio 

da Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº 45/2009, de autoria do então Senador Renato 

Casagrande, atual governador do Estado do Espírito Santo, que tem por objetivo proporcionar 
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maior autonomia ao Sistema de Controle Interno, ao propor a inclusão do inciso XXIII no 

artigo 37 da CF/88, que dispõe sobre suas atividades.    

 
Art. 37.  [...] 

XXIII – as atividades do sistema de controle interno da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios a que faz referência o art. 74, essenciais 

ao funcionamento da administração pública, contemplarão em especial as 

funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, e 

serão desempenhadas por órgãos de natureza permanente, e exercidas por 

servidores organizados em carreiras específicas na forma da lei. (PEC, 

2009). 

 

 A PEC nº 45/2009 é uma consequência desse movimento de fortalecimento do 

Controle Interno, que há cerca de 20 anos se resumia a um setor de auditoria. A referida PEC 

teve parecer aprovado, em 04 de abril de 2012, na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania pelo relator Senador Inácio Arruda, que destacou a importância das atividades de 

Controle Interno das unidades da federação, como essenciais ao funcionamento da 

Administração Pública. Considerou como positiva a inserção das macrofunções de Auditoria 

Governamental, Ouvidoria, Controladoria e Correição, como integrantes das atividades do 

Sistema de Controle Interno, em vista do impacto que ocorrerá em todo o território nacional. 

Ressaltou, ainda, a importância de que as atividades fossem desempenhadas por órgãos 

permanentes, independentemente dos governos, bem como a execução de suas atividades por 

servidores públicos organizados em carreiras específicas.  

 Dois Estados já adotaram em suas leis de Controle Interno as atividades mencionadas 

pela PEC nº 45/2009. O governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, 

sancionou a Lei n° 9.938, de 23 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Estado, e trata no artigo 5º da abrangência das macrofunções e no artigo 

10º, destaca que as atividades principais do Órgão Central de Controle Interno serão exercidas 

por servidores efetivos, organizados em carreira específica típica de Estado criada na forma 

da lei e cujo ingresso dependerá da prévia aprovação em concurso público.  No parágrafo 

primeiro do referido artigo, exige ao ocupante de cargo de carreira, escolaridade de nível 

superior, com conhecimento em matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou de 

administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à 

atividade de auditoria. Já o Estado do Ceará promulgou a Emenda Constitucional do Estado 

de nº 75, de 20 de dezembro de 2012, que acresce ao Art. 154 o inciso XXVII, com a seguinte 

redação: 
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XXVII – as atividades de controle da Administração Pública Estadual 

essencial ao seu funcionamento contemplarão em especial, as funções de 

ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição. 

 

 Em suma, pelos motivos acima abordados, os principais problemas enfrentados pelos 

órgãos de Controle Interno são: a falta de independência, não padronização técnica e ausência 

de carreiras específicas nos órgãos de Controle Interno dos Estados. 

 A ausência de padronização técnica causa um enfraquecimento da atividade, ou seja, 

não existe um padrão de funções sobre Controle Interno que são seguidos por todos os órgãos, 

cada Estado atua com várias estruturas administrativas diferentes, com variadas carreiras, 

causando prejuízo na qualidade dos serviços que são prestados à população (ANTUNES, 

2009). 

 A PEC nº 45/2009 se justifica como uma forma de amenizar as diferenças nos órgãos 

de Controle Interno dos estados, acrescentando a regulação da atividade em capítulo 

específico e atribuindo-lhe o caráter de “função essencial para o aprimoramento da 

Administração Pública” (CONACI, 2009). 

 Assim como a maioria dos órgãos de Controle Interno dos Estados, a Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte, criada pela Lei Complementar nº 150/97, alterada 

pela LC nº 157 - do mesmo ano, não seguiu uma padronização para sua criação. A estrutura 

da CONTROL/RN foi alterada pelo Decreto nº 14.328, de 24 de fevereiro de 1999, e continua 

a mesma até os dias atuais. É composta pelo Gabinete do Controlador, Secretário Adjunto, 

Assessoria Jurídica de Normas Técnicas e Informática, Unidade Instrumental de 

Administração Geral, Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento, Auditoria 

Geral, Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise, Contadoria Geral e 

Subcoordenadoria de Contabilidade. Ou seja, as atividades de Ouvidoria, Controladoria e 

Corregedoria não estão estabelecidas em sua competência e, por isso, não são exercidas pelo 

órgão, além de não desenvolver atividades de Prevenção e Combate à Corrupção. Da última 

data da alteração até o ano recente, se passaram 14 anos com a mesma estrutura 

organizacional.  A última alteração na estrutura de funcionamento foi o ingresso de sete 

funcionários em agosto de 2009, por força de decisão judicial, provenientes do último e único 

concurso realizado no órgão em 2002.  

 No total, são 73 funcionários lotados no órgão, entre comissionados, efetivos, 

redistribuídos e terceirizados, sendo que 65 estão em exercício e, dentre estes, 42 exercem 

funções na área fim, divididos entre a Contadoria e a Auditoria.  No ano de 2013 tramitaram 

183.616 mil processos, de quase todos os órgãos do Estado, considerando a Administração 
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Direta e Indireta, para serem analisados pelos 24 funcionários do Setor de Auditoria, 

quantidade bastante considerável para o número de pessoas, gerando acúmulo de serviços e 

pressão para os mesmos. Nas atividades de sua competência cabe a de auditoria, mas não 

existe, com exceção do Auditor Geral, o cargo de Auditor de Controle Interno, sendo a 

atividade, portanto, exercida por funcionários não qualificados para o cargo.  Além disso, não 

existe um manual de auditoria e o único tipo de auditoria realizado no órgão é de regularidade 

ou conformidade, deixando de fazer auditorias operacionais, dentre outras.   

 A maior parte dos funcionários (80%) é proveniente de outros órgãos do Estado e já 

conta com idade e tempo de serviço para aposentadoria, mesmo assim, não existe perspectiva 

de concurso público.   

 Diante dos fatos acima discutidos, o objetivo geral do trabalho é propor mudanças na 

estrutura organizacional e de pessoal da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, para fortalecer o Controle Interno, tendo como base a PEC nº 45/2009. 

 Como objetivos específicos, tem-se: 

 Realizar diagnóstico nas áreas organizacional e de pessoal da Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte; 

 Elaborar propostas para a Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte e comparar a estrutura atual com a proposta, para verificar a vantagem 

da última sobre a primeira. 

 A proposta de intervenção, além deste capítulo introdutório em que se apresenta a 

contextualização do problema, a justificativa e os objetivos do estudo, estrutura-se em mais 

seis capítulos. No segundo capitulo, descrevem-se os aspectos metodológicos utilizados neste 

trabalho, o tipo e a técnica da pesquisa, a fonte e forma de coleta dados, o diagnóstico e as 

propostas. O terceiro capítulo é representado pelo referencial teórico que servirá de base e 

suporte para a realização dos diagnósticos e para formulação das propostas e no qual são 

abordados: (1) Os controles públicos; (2) Controle interno governamental; (3) Macrofunções 

do Controle Interno: Auditoria Governamental, Controladoria, Corregedorias e Ouvidoria; (4) 

Carreiras Públicas no Brasil. 

 No quarto capitulo, apresenta-se a Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, com suas competências e estruturas organizacional, administrativa, funcional e seu 

organograma. O quinto capitulo é dedicado ao diagnóstico da gestão organizacional e de 

pessoal. No sexto capitulo, apresentam-se as propostas e faz-se a comparação entre a estrutura 

vigente e a estrutura proposta, identificando a vantagem da última sobre a primeira, e, logo 
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depois, são apresentadas as limitações das propostas. Por fim, no sétimo e último capitulo, 

apresentam-se as conclusões do estudo. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 A metodologia utilizada como suporte do trabalho quanto aos objetivos estudados, 

pode ser considerada de natureza exploratória, comparativa e intervencionista (VERGARA, 

2009). O estudo foi desenvolvido na Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, 

com a pretensão de diagnosticar e propor melhorias no funcionamento do órgão, para uma 

atuação mais eficaz do controle da gestão pública. Nesse sentido, foram apresentadas 

propostas de melhoria nas áreas de gestão organizacional e de pessoal, tendo como base os 

diagnósticos realizados na CONTROL/RN e as propostas sugeridas pela PEC nº 45/2009, 

quais sejam: a inclusão das macrofunções de Auditoria, Controladoria, Corregedoria e 

Ouvidoria, além de carreiras específicas nos órgãos de Controle Interno. As etapas do 

desenvolvimento do trabalho foram as seguintes: (1) coleta de dados realizada por meio de 

entrevistas com chefes e funcionários do órgão; (2) diagnóstico a partir dos resultados das 

entrevistas, (3) propostas feitas com base nos diagnósticos apresentados e na PEC nº 45/2009, 

e comparação entre a estrutura vigente e a proposta, para identificar a vantagem da última 

sobre a primeira.  

 As entrevistas tiveram como base, para formulação de suas perguntas, o modelo dos 

diagnósticos feitos pelo Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados e 

Distrito Federal – CONACI, realizados em 2009.  Foram preparados dois tipos de roteiros de 

entrevistas. O primeiro roteiro de entrevista foi desenvolvido com o propósito de conhecer as 

características e entender o funcionamento do órgão e para isso foram realizadas dez 

entrevistas individuais, com questões abertas e fechadas, com duração média de 30 (trinta) 

minutos, com o Secretário Adjunto, Auditor Geral, quatro Técnicos de Controle Interno, três 

Assistentes de Controle Interno e um Auxiliar de Controle Interno com o intuito de identificar 

quais as atividades realizadas pelo órgão, tipos de auditoria, natureza das auditorias, etapas da 

auditoria, por quem são realizadas as auditorias, iniciativa das auditorias, destinação dos 

relatórios de auditoria, planejamento de auditoria, manual de auditoria, técnicas adotadas nas 

auditorias, relatórios de auditoria, controle, meio de comunicação, serviços na internet, 

relatório das atividades de auditoria e, por fim, as principais dificuldades enfrentadas pelo 

órgão no desempenho de suas atividades, além de sugestões para a melhoria das mesmas. O 

segundo roteiro foi desenvolvido para levantar dados do Setor de Recursos Humanos do 

órgão. Para isso foi feita uma entrevista, com duração média de 30 (trinta) minutos, com 

questões abertas e fechadas, com a Chefia da Unidade Instrumental de Administração Geral – 

UIAG, tendo como propósito saber a quantidade de funcionários em exercício, incluindo os 
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efetivos, comissionados, terceirizados, cedidos e redistribuídos, quantos funcionários exercem 

funções na área meio e área fim, quantos são efetivos, comissionados, terceirizados e 

afastados, a faixa etária dos funcionários e a média de anos de serviço, escolaridade, 

existência do cargo de Auditor de Controle Interno, cargos de nível médio, fundamental e 

superior, orçamento, capacitação, desempenho, gratificações, concursos, curso de formação e, 

por fim, as principais dificuldades enfrentadas pelo setor, e sugestões para melhorar os 

problemas elencados. 

  No diagnóstico organizacional, foram consideradas entre as questões com mais de 

uma opção como resposta, as que tiveram maior frequência.  As respostas foram organizadas 

por meio de gráficos para facilitar a análise das mesmas. No final da entrevista foram 

mencionadas as dificuldades com as quais os entrevistados mais se deparavam no órgão e 

sugestões para solucioná-las. Em seguida foram listados, de forma resumida, os problemas de 

cada setor, por meio dos diagnósticos levantados, seguindo a sequência de perguntas e 

respostas dos entrevistados. 

  O diagnóstico do setor pessoal foi levantado com base nas respostas do responsável 

pelo setor. A tabela e o gráfico serviram para concatenar o quantitativo e tipos de funcionários 

existentes no órgão. 

 Após o diagnóstico, foram elaboradas propostas para cada área em separado, a partir 

dos problemas levantados por cada setor.  

 Depois de elaboradas as propostas, foram realizadas comparações entre a situação 

atual e a situação proposta, enfatizando a vantagem da última sobre a primeira. Por fim, foram 

apresentadas as limitações da proposta de intervenção.  

 Para dar suporte a esta proposta de intervenção, será utilizada a literatura sobre: 

Controles Públicos; Controle Interno Governamental; Macrofunções do Controle Interno: 

Auditoria Governamental, Controladoria, Corregedorias, Ouvidorias; e Carreiras Públicas no 

Brasil. 

 Apesar dos diagnósticos levantados e de algumas propostas sugeridas não terem 

relação direta com a PEC nº 45/2009, tiveram como objetivo servir de meio de transformação 

e evolução do órgão de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Norte, pois, a inserção 

das macrofunções e carreiras sugeridas pela PEC requerem estruturas fortes e adequadas que 

possam sustentar o desempenho de suas atividades.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo são descritos os posicionamentos teóricos que serviram de base para o 

desenvolvimento do trabalho e versaram sobre os temas de: Controles Públicos, Controle 

Interno Governamental, Macrofunções do Controle Interno: Auditoria Governamental, 

Controladoria, Corregedoria e Ouvidoria, e por último, foi abordado o tema de Carreiras 

Públicas no Brasil.  

 

3.1 Controles Públicos 

 

 A palavra controle, na história, sempre teve ligação com finanças. Em francês, 

contrôler significa registrar, inspecionar, examinar. A palavra é originária de contre-rôle, que 

significa que o registro foi efetuado em confronto com o documento original para verificar a 

fidedignidade dos dados. Já na língua italiana, o termo controllo, indica registro ou exame 

(CASTRO, 2010). 

 Na área pública, são as normas legais que fixam as competências dos órgãos, 

delimitam seu campo de atuação e estabelecem quais os controles a que estão sujeitos. Para a 

observância dessas normas é que se faz necessário o exercício do controle na Administração 

Pública (CASTRO, 2010). 

 Para Meirelles (1999), o controle governamental, deve ser entendido como a faculdade 

de vigilância, de orientação e correção que um Poder, Órgão ou Autoridade exerce sobre a 

conduta funcional do outro. 

 Os controles dos gastos públicos são exercidos basicamente por dois poderes: 

Executivo e Legislativo e ocasiona a divisão do controle em “interno” e “externo” (CASTRO, 

2010). 

 A Instrução Normativa nº 16, do Departamento de Tesouro Nacional, conceitua 

Controle Interno como: 

 

O conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados 

utilizados com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da 

administração pública seja alcançado, de forma confiável e concreta, 

evidenciado eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos 

objetivos fixados pelo Poder Público. (BRASIL, 1991).  

 

 Já nos controles horizontais, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem 

prestar contas aos Tribunais de Contas. Até 1967, os Tribunais de Contas no Brasil exerciam 
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o controle prévio, ou seja, todas as despesas que onerassem os orçamentos públicos tinham 

que ser previamente autorizadas pelos Tribunais. Com o crescimento da demanda das 

despesas, a prática se tornou obsoleta e os Tribunais não puderam mais responder à prática de 

aprovar ou reprovar previamente os empenhos (CASTRO, 2010). 

 Outro tipo de controle externo é o chamado controle social que é exercido pela 

população de diversas formas: pelo voto para escolha dos governantes, por meio de 

representação e de petição aos órgãos públicos, pelo direito de obter certidão e informações, 

pelos institutos jurídicos do habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, ação 

popular, dentre outros (CASTRO, 2010). 

 O controle das ações do setor público, seja interno ou externo, começou a ganhar mais 

evidência com a elevada preocupação dos gestores públicos quanto à existência de 

instrumentos que tornassem as entidades mais eficientes sob sua responsabilidade. 

(BULIGON; OLIVEIRA, 2013). 

 A preocupação com a melhoria dos controles das atividades administrativas, aliada à 

diminuição da burocracia representa um importante mecanismo de gestão, sobretudo em 

relação às reivindicações dos usuários de seus serviços. (BULIGON; OLIVEIRA, 2013). 

 Desta maneira, uma adequada e eficiente estrutura de controle é pressuposto essencial 

para uma boa administração, o que de fato, constitui um direito de todo administrado 

(MARQUES NETO, 2010). 

 

3.2 Controle Interno Governamental 

 

 No Brasil, o Controle Interno governamental surgiu no processo evolutivo do controle 

das contas públicas. A partir da década de 1960, quando começou a ampliação das funções do 

Estado, e consequentemente o crescimento de sua estrutura administrativa, os mecanismos de 

acompanhamento da administração financeira e orçamentária, tornaram-se pouco efetivos. 

Para que o controle se tornasse mais efetivo e ao mesmo tempo, para que o controle externo 

não se tornasse uma mega estrutura, foi criada a função de controle interno (RIBEIRO, 1997). 

 Pode-se dizer que o fundamento do controle interno na Administração Pública 

brasileira está inserido na Lei 4.320/64, no Artigo 76, o qual estabelece que o Poder 

Executivo exerce três tipos de controle: 1) quanto à legalidade dos atos sobre a arrecadação da 

receita ou a realização da despesa e o nascimento e extinção de direitos e obrigações; 2) 

quanto à fidelidade funcional dos agentes públicos responsáveis pelos seus bens e valores; e 
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3) quanto ao cumprimento dos programas de trabalho expressos em termos monetários e em 

realização de obras e prestação de serviços (SILVA, 2002).  

 A Lei 4.320/64 foi responsável por introduzir as expressões Controle Interno e 

Controle Externo e apresentou as definições das referidas atividades. De acordo com Castro 

(2010), foram os militares que iniciaram a reformulação da legislação do controle da gestão, 

das finanças e do orçamento, e com a aprovação da Lei, definiram claramente a separação 

entre Controle Interno, que é exercido pelo próprio governo, e o Controle Externo, cuja 

responsabilidade se atribuiu ao Congresso Nacional e ao TCU. 

 De forma complementar, Olivieri (2010) relata que a lei 4.320/64 não só especificou 

as atividades do Controle Interno, como também reorganizou as atividades de direito 

financeiro e de contabilidade pública, assim como, determinou a necessidade de 

acompanhamento da gestão pública de forma prévia e concomitante. Ou seja, se preocupou 

com um controle efetivo, para alterar os rumos das ações do governo de forma tempestiva 

com o propósito de corrigir os erros, e não só servir de controle a posteriori e meramente 

formal. 

 O Controle Interno pode agir de três maneiras: preventiva ou a priori, para que 

possam ser evitadas falhas, desperdícios, irregularidades e ilegalidades; de forma detectiva, ou 

seja, podem ser verificadas falhas no momento da ocorrência dos atos ou fatos 

administrativos; e, corretiva ou a posteriori, de modo que as falhas, erros e outros fatos 

sanáveis e insanáveis, só são percebidas após os atos já terem sido realizados, permitindo 

apenas medidas corretivas ou punitivas (BARCELOS; CARVALHO, 2012).   

Já em termos constitucionais, o Controle Interno foi mencionado pela primeira vez na 

Constituição Federal de 1967, no Artigo 71, que estabelecia que a fiscalização financeira e 

orçamentária da União seria exercida pelo Congresso Nacional, por meio do Controle 

Externo, e dos sistemas de Controle Interno do Poder Executivo, instituídos por lei (SILVA, 

2002). 

 Logo após, veio a reforma administrativa, implantada pelo Decreto-Lei nº 200/67, que 

determinou a criação do Sistema de Controle Interno pelo Poder Executivo e criou condições 

para a eficácia do Controle Externo, para acompanhar a execução de programas de trabalho e 

do orçamento e, por fim, acompanhar os resultados alcançados pelos administradores e 

verificar a execução dos contratos (RIBEIRO, 1997). 

 O Decreto-Lei 200/67 estabeleceu que o Controle Interno seria exercido em todos os 

níveis e pelos órgãos próprios de cada sistema (SILVA, 2002). Mas o mesmo, ao instituir o 
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Sistema de Controle Interno, não definiu explicitamente o sentido de sua função, ao associar a 

palavra controle ao termo financeiro (PISCITELLI, 1988). 

 Os controles Interno e Externo foram denominados com mais clareza na Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 70 e 74 (SILVA, 2002). Sobre o Controle Interno, suas 

finalidades estão insculpidas no art.74 da Constituição Federal (CHAVES, 2009). 

 A Carta Magna de 1988 define o artigo da seguinte forma: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

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. 

§ 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º – Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União. (BRASIL, 1988) 

  

 Após a Constituição, mudanças de ordem política, econômica e institucional, 

contribuíram para uma gradativa reestruturação no Controle Interno, tendo como marco a 

edição da Medida Provisória nº 480, de 27 de abril de 1994, ao qual o Sistema de Controle 

Interno do Executivo passou a ser integrado pela Secretaria Federal de Controle – SFC, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por um Conselho Consultivo e pelos órgãos setoriais 

com subordinação técnica (RIBEIRO, 1997). 

 Fatores de ordem política e institucionais permitiram as mudanças no Sistema de 

Controle Interno da década de 1990, e, cada uma à sua maneira, incorporaram pressões 

democratizantes para o sistema. Podemos descrevê-los em ordem cronológica como: 1) a 

criação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI em 

1987, que teve como propósito prover um instrumento mais moderno e eficaz de controle e 

acompanhamento dos gastos públicos; 2) a redefinição do papel do Controle Interno pela 

Constituição Federal de 1988, que ampliou o escopo de Controle Interno em relação à 

CF/1967, ao colocar em destaque, o papel do mesmo, em controlar os resultados das políticas 

públicas; 3) a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU de 1992 sobre o 
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Sistema de Controle Interno, que apontou baixa eficiência e pouca eficácia dos controles e 

uma Comissão Permanente de Investigação – CPI do orçamento de 1993, em decorrência do 

escândalo dos “Anões do Orçamento”, que indicou falhas graves no Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo; 4) a reestruturação do Ministério da Fazenda e controle da 

inflação a partir de 1994; e 5) a reforma administrativa do governo de Fernando Henrique 

Cardoso – FHC (OLIVIERI, 2010). 

 A partir de 1994, procurou-se implantar um controle preventivo como solução ao 

controle formalista, com o objetivo de assessorar o gestor no controle dos gastos públicos 

com a adoção de mecanismos para avaliação de eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade. (RIBEIRO, 1997). O modelo formal de Sistema de Controle Interno criado 

entre 1964 e 1967 é o modelo das Secretarias de Controle Interno – CISET, que tinha como 

característica a centralização geográfica e descentralização organizacional dos órgãos, 

fraqueza do órgão central de coordenação do sistema e a predominância da auditoria contábil 

sobre a fiscalização concomitante da gestão (OLIVIERI, 2010). 

 Após 1994, por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, o governo buscou 

transformar a Administração Pública Federal, do modelo burocrático para o modelo gerencial, 

que influenciou mudanças na máquina estatal. No novo modelo, o Sistema de Controle 

Interno separou a auditoria da fiscalização, ficando a primeira responsável pela avaliação da 

gestão e a segunda, pelo acompanhamento das ações para dar subsidio aos gestores e às 

auditorias (CASTRO, 2010). 

 Com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em 2000, houve um reforço das 

atividades de Controle Interno no setor público que atribuiu ao Controle Interno de cada poder 

o dever de fiscalizar o cumprimento do que ela ordena e ao mesmo tempo, a obrigatoriedade 

da subscrição do responsável pelo Controle Interno da Administração Pública nos relatórios 

exigidos pela lei (GALDINO et al., 2013). 

 No ano de 2001, foi criada a Corregedoria Geral da União, órgão vinculado 

diretamente à Presidência da República e que tinha como propósito combater, no âmbito 

Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público (OLIVEIRA, 

2013). 

 Nos anos de 2002 e 2003 ocorreram mudanças na estrutura da Corregedoria Geral da 

União, com a integração da Secretaria Federal de Controle – SFC, a inclusão da competência 

de Ouvidoria Geral, e por meio da Lei nº 10.683/2003, a alteração da denominação do órgão 

para Controladoria Geral da União (OLIVEIRA, 2013). 
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 Em 2006, o Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro, alterou a estrutura da Controladoria 

Geral da União, dando mais poderes à instituição, com a criação da Secretaria de Prevenção 

da Corrupção e Informações Estratégicas, com a incumbência de desenvolver mecanismos de 

prevenção à corrupção (OLIVEIRA, 2013). 

 A evolução da gestão, de acordo com Buligon e Oliveira (2013), está diametralmente 

ligada ao desenvolvimento do Controle Interno, que não pode ser considerado apenas como 

um mecanismo de apuração de irregularidades, mesmo sendo esta uma de suas funções. 

 O Controle Interno administrativo foi reestruturado ao longo de vários anos e 

acompanhou as mudanças ocorridas nas estruturas do Estado e da gestão (Castro, 2010). Sua 

evolução não pode ficar desvinculada das mudanças econômicas, institucionais e sociais 

ocorridas no Brasil. Elas condicionaram a busca da eficiência, efetividade e transparência na 

gestão dos negócios públicos e o Controle Interno não pode ficar alheio à conjugação destes 

fatores.  

 

3.3 Macrofunções do Controle Interno 

 

 Foi no ano de 2009 que se construiu a Proposta de Emenda Constitucional nº 45/2009 

de iniciativa do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados e do Distrito 

Federal – CONACI, e proposta pelo então senador, Renato Casagrande, que propõe 

acrescentar ao artigo 37 da Constituição Federal, o inciso XXIII, que considera como funções 

do controle interno do setor público as atividades de: Auditoria Governamental, 

Controladoria, Corregedoria e Ouvidoria. Desde então, as quatro referidas funções foram 

denominadas pelo CONACI, como macrofunções do Controle Interno do setor público 

brasileiro. 

 

3.3.1 Auditoria Governamental 

 

 A auditoria é uma técnica milenar que foi instituída inicialmente para confirmar os 

registros contábeis e a arrecadação de impostos e que, ao longo dos tempos, vem sendo 

aprimorada (CHAVES, 2009). Também foi considerada como um instrumento que tinha 

como único objetivo a detecção de erros e fraudes, mas conseguiu avançar no sentido 

preventivo e orientador, servindo de elemento externo de auxílio à gestão, de forma 

sistemática, documentada e independente, gerando um relatório a ser encaminhado a um 

destinatário interessado (BRASIL, 2010). 
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 A auditoria é uma ferramenta que pode ser aplicada tanto no setor público como no 

privado. No aspecto do setor público, recebe a denominação de Auditoria Governamental. 

(BRAGA, 2011) 

 A função de auditoria na área pública ou privada se relaciona com a verificação do 

cumprimento das obrigações da execução dos programas de trabalho, se as informações 

geradas pela contabilidade são verdadeiras e confiáveis, como também à prevenção de danos 

ou prejuízos ao patrimônio da entidade (FILHO, 2002). 

 O uso de uma ferramenta como a auditoria permite uma análise sistemática, com 

escopo definido, procedimentos específicos com o objetivo de relatar todas as suas conclusões 

em um relatório, que mediante o diagnóstico da situação encontrada, emite recomendações 

que serão acompanhadas e discutidas ao longo da gestão (BRAGA, 2011).  

 A auditoria é uma importante técnica de controle para orientar a melhor alocação de 

recursos, além de atuar na correção dos desperdícios e impedir ou inibir a improbidade, a 

negligência e a omissão, para que possa garantir os resultados pretendidos. (CASTRO, 2010). 

 As finalidades básicas da auditoria interna na Administração Pública consistem em: 

 

Avaliar os controles internos quanto a sua funcionalidade e adequação; 

assegurar que a legislação externa e as regras estabelecidas pela 

Administração Superior estejam sendo obedecidas; confirmar que as 

informações produzidas são corretas e foram extraídas dos sistemas oficiais 

da entidade; verificar se as metas fixadas estão sendo executadas e 

confirmam os resultados esperados; e assessorar os dirigentes para um bom 

relacionamento com os órgãos de controle externo (CASTRO, 2010, p.387). 

 

 Para que as finalidades da auditoria governamental sejam alcançadas, suas atividades 

deverão ser planejadas. O planejamento de auditoria no setor público consiste em dois 

aspectos: Planejamento estratégico/tático das auditorias e Planejamento operacional 

(CHAVES, 2009). 

 O Planejamento estratégico da auditoria engloba objetivo e metas para determinado 

período, de acordo com as políticas públicas, programas e ações do governo, aprovadas por 

meio dos planos plurianuais e lei de diretrizes orçamentárias. Já o planejamento anual de 

auditoria ou tático, contém a programação dos trabalhos para o período de um ano (CHAVES, 

2009). 

 O planejamento operacional corresponde a cada auditoria realizada, decompondo o 

planejamento tático em partes menores. Neste planejamento o auditor deverá conhecer bem a 
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organização a ser auditada para melhor detectar os riscos e definir o escopo da auditoria 

(CHAVES, 2009). 

 Conforme a classificação adotada pelas normas de auditoria do Tribunal de Contas da 

União – TCU, de acordo com sua natureza, a auditoria se classifica em dois tipos:  

 

Auditorias de regularidade que objetivam examinar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do 

Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e 

patrimonial. Compõem as auditorias de regularidade as auditorias de 

conformidade e as auditorias contábeis. Auditorias operacionais, que 

objetivam examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de 

organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de 

avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão 

pública. (BRASIL, 2010, p.14). 

 

 Chaves (2009), por seu turno, classifica as auditorias no setor público em cinco 

categorias: auditoria de avaliação de gestão; auditoria de acompanhamento da gestão; 

auditoria contábil; auditoria operacional e auditoria especial.  

 A auditoria de avaliação de gestão tem como objetivo certificar a regularidade das 

contas do gestor (CASTRO, 2010), e quanto à de acompanhamento da gestão, atua em tempo 

real, busca melhorias e economias existentes no processo, prevenindo gargalos no 

desempenho da missão institucional. (CHAVES, 2009). 

 A auditoria contábil consiste na confirmação dos valores apresentados nas 

demonstrações contábeis da entidade, por meio dos seus registros e dos documentos que 

servem de suporte aos mesmos. Já a operacional ou de desempenho tem como objetivo avaliar 

os métodos e processos operacionais. Por meio dela, procura-se avaliar a eficácia, eficiência, 

economicidade e legalidade de uma gestão ou adequação de um programa (CASTRO, 2010). 

 Quanto à auditoria especial, é realizada sobre fatos ou situações incomuns, relevantes 

ou extraordinárias, para atender uma determinação expressa de uma autoridade competente 

(CASTRO, 2010). 

 As divergências entre as classificações do TCU e a de Chaves (2009) são em relação 

às auditorias de acompanhamento de gestão e a auditoria especial, que não são citadas pelo 

tribunal. 
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  Entende-se que a auditoria no setor público se divide em categorias com a finalidade 

de avaliar o Governo em suas diversas atividades, tendo como objetivos, certificar as contas 

dos gestores, verificar seu desempenho institucional, confirmar seus valores contábeis, avaliar 

a eficácia, eficiência e economicidade de sua gestão e apurar fatos extraordinários. 

 Outra forma para melhorar a atuação da auditoria no setor público foi a divisão da 

gestão pública em áreas como: Controles de Gestão; Gestão Orçamentária; Gestão Financeira; 

Gestão de Recursos Humanos; Gestão Patrimonial; Gestão de Suprimento de Bens e Serviços 

e Gestão Operacional (CHAVES, 2009). 

 A atuação da auditoria na área de Controles de Gestão consiste basicamente em 

monitorar se os gestores cumpriram as determinações impostas pelo Controle Interno; na área 

de Gestão Orçamentária, verifica se a despesa está de acordo com o programa de trabalho e 

compatível com o seu empenho; na Gestão Financeira, verifica as demonstrações contábeis, 

os tributos, notas fiscais e outras atividades correlatas da área; na área de Gestão de Recursos 

Humanos, analisa tudo que se refere ao servidor, admissão, demissão, aposentadoria e outras 

funções correlatas; na área de Gestão Patrimonial, verifica o tombamento dos bens móveis e 

imóveis, estado de conservação ou extravio; na área de Gestão de Suprimento de Bens e 

Serviços, verifica todas as compras e contratações do Governo de acordo com a lei de 

licitações e contratos e, na área de Gestão operacional consiste em avaliar a gestão pública 

quanto aos aspectos da eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e qualidade. 

(CHAVES, 2009). 

 A auditoria governamental além de se dividir em áreas para melhor controlar a gestão 

pública, pode ser utilizada para detecção de fraude e combate a corrupção. A corrupção é um 

fenômeno mundial e motivo de muita preocupação na América Latina e em especial no Brasil. 

Os corruptos se utilizam de técnicas cada vez mais sofisticadas, para fraudar o erário Público. 

Por isso, a auditoria governamental deve buscar sua especialização, desenvolvendo 

ferramentas mais eficientes de detecção e combate às fraudes. (GREGORINI, 2009). 

 A auditoria de prevenção e detecção de fraudes deve ser mais especifica e direcionada, 

não somente agindo dentro de cada um dos tipos de auditoria governamental citadas, mas 

procurando desenvolver e aperfeiçoar mecanismos e ferramentas mais efetivas no combate às 

fraudes e à corrupção. Muitas vezes, ela busca a contribuição da ação policial e do Ministério 

Público Federal, para consolidar os seus achados próprios de investigação. (GREGORINI, 

2009). 

 Assim como os demais tipos de auditoria, a auditoria de fraudes segue as seguintes 

fases: conhecimento da entidade; estabelecimento das áreas de riscos; aplicação das técnicas 
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de auditoria; obtenção de evidência comprobatória e confiável; e a comunicação dos 

resultados (achados) às instancias pertinentes. (GREGORINI, 2009). 

 De acordo com Flores (2004), na auditoria de fraudes, além das avaliações de controle 

interno e do conhecimento da entidade, deve-se observar os fatores condicionantes de fraudes, 

como por exemplo: se os dirigentes foram nomeados por fatores técnicos ou políticos; se os 

contratos foram negociados com o fim de trazer caixa para campanhas políticas ou com o fim 

de favorecer amigos, familiares ou conhecidos; suborno para obtenção privilegiada de 

serviços e informações privilegiadas. 

 As áreas de risco envolvem os riscos de ambiente, que podem ser internos ou externos; 

riscos de processos, que são os modelos de controles adotados, e riscos de informações, para 

saber se elas são relevantes e confiáveis no processo decisório. (GREGORINI, 2009). 

 As Técnicas de auditoria são os processos e ferramentas operacionais para que o 

auditor obtenha evidências na conclusão dos trabalhos. Elas podem ser descritas como: 

indagação escrita ou oral; análise documental; conferência de cálculos; confirmação externa, 

como a circularização; exame dos registros; correlação das informações obtidas; inspeção 

física; observação; corte das operações ou cut-off e rastreamento (CASTRO, 2010). 

 A obtenção de evidência comprobatória e confiável são os achados de auditoria ou as 

provas especificas reunidas pelo auditor para que sejam cumpridos os objetivos da auditoria. 

Os achados podem ser considerados negativos quando revela impropriedade ou irregularidade 

ou positivos quando aponta boas práticas de gestão. As provas/evidências dos achados 

deverão ser documentadas nos Papéis de Trabalho (CHAVES, 2009). 

 Os papéis de trabalho são os formulários e documentos que constituem o suporte do 

trabalho desenvolvido pelo auditor, contendo todas as informações utilizadas, as verificações 

e conclusões, ou seja, todas as evidências do seu trabalho (BRASIL, 1991)). 

 A auditoria especializada em fraudes e combate a corrupção, assim como os outros 

tipos de auditoria, seguem fases para obter as evidências de auditoria, mas destacando que 

auditoria de fraudes, obtém informações mais especializadas para conseguir atingir seus 

objetivos.  

 Conclui-se que a auditoria é uma importante técnica no auxilio da gestão pública, pois 

serve não só para certificar a regularidade dos atos do Governo, nos aspectos contábeis, 

financeiros, orçamentário e patrimonial, mas para avaliar o seu desempenho em termos de 

eficiência, eficácia e efetividade, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública. Além disso, 

pode ser utilizada como forma de combate a fraude e a corrupção no setor público.  
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3.3.2. Controladoria 

 

 O termo controladoria carece de definições e conceituações claras por possuir um 

conjunto amplo e básico de funções, por este motivo, Lunkes et al. (2009), estudou obras e 

manuais de referências dos Estados Unidos, Alemanha e Brasil para definir as funções da 

controladoria. 

 O resultado do estudo mostrou que o termo controladoria na Alemanha está mais 

voltado para gestão estratégica e isso se deve, em parte, ao fato do controller e do contador 

não exercerem a mesma função na empresa. Diferentemente do que ocorre no Brasil e Estados 

Unidos, onde as funções de controller e contador são realizadas por uma única pessoa, 

direcionando mais a atividade para contabilidade. (LUNKES et al., 2009). 

 Em termos gerais, apesar dos “desvios” constatados nas pesquisas, existe um consenso 

sobre algumas funções de controladoria. As atividades de planejamento e controle são 

apontadas como fundamentais em todos os trabalhos pesquisados. No entanto, as funções de 

elaboração de relatórios e de contabilidade também foram apontadas como imprescindíveis 

nas atividades das organizações (LUNKES et al., 2009). 

 Sobre o surgimento da controladoria podemos citar Beuren (2002, p.20) que afirma: 

 

A Controladoria surgiu no início do século XX nas grandes corporações 

norte-americanas, com a finalidade de realizar rígido controle de todos os 

negócios das empresas relacionadas [...]. Um significativo número de 

empresas concorrentes começou a se fundir no final do século XIX, 

formando grandes empresas [...]. O crescimento vertical e diversificado 

desses conglomerados exigia, por parte dos acionistas e gestores, um 

controle [...]. Esses três fatores (verticalização, diversificação e expansão 

geográfica das organizações) e o consequente aumento da complexidade de 

suas atividades [...] exigiram a ampliação das funções do controller. 

(BEUREN, 2002, p. 20) 

 

 Beuren (2002) tem reiterado que, apesar da evolução das atribuições do controller nas 

organizações, a literatura não tem uma definição para a controladoria. 

 Em virtude da lacuna existente na literatura sobre a teoria de base da controladoria, 

Borinelli (2006), em sua tese de doutorado, propõe a criação de uma Estrutura Conceitual 

Básica de Controladoria (ECBC). Por meio da análise da literatura nacional e estrangeira, 

estruturou os fundamentos da controladoria sob três perspectivas: quanto aos seus aspectos 

conceituais, procedimentais e organizacionais. 

 Sob a primeira perspectiva, a controladoria é definida por Borinelli (2006, p.105) 

como “um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais de 
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ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, relativas ao controle do processo de 

gestão organizacional”. 

 Na segunda perspectiva, Borinelli (2006), aborda as funções e os artefatos que são 

utilizados pela controladoria. As funções podem ser definidas como contábil, gerencial, 

estratégica, custos, tributária, de proteção e controle de ativos, controle interno, controle de 

riscos e gestão da informação. Ainda em relação aos procedimentos, o autor cita como 

responsabilidade da controladoria as atividades de planejamento, orçamento, execução, 

controle, medidas corretivas e avaliação de desempenho. 

 Quanto à terceira e última perspectiva, Borinelli (2006, p.198) define a controladoria:  

 

É o órgão formal da organização responsável pelo controle do processo de 

gestão e pela geração e fornecimento de informações de ordem operacional, 

econômica, financeira e patrimonial demandadas (i) para assessorar as 

demais unidades organizacionais durante todo o processo de gestão – 

planejamento, execução e controle – buscando integrar os esforços dos 

gestores para que se obtenha um resultado organizacional sinérgico e 

otimizado, bem como (ii) pelos agentes externos que se relacionam com a 

empresa, para suas tomadas de decisões. (BORINELLI, 2006, p. 198). 

 

 No âmbito público as controladorias foram implantadas em nível federal, estadual e 

municipal com diversas atribuições, finalidades e estruturas para que sirva à cúpula 

administrativa como órgãos de coordenação e controle (SOUZA et al., 2010). 

 A inserção da Controladoria no setor público ocorreu em meio à ascensão do modelo 

gerencial do Estado, ou seja, mais ágil, descentralizado e apropriado às demandas sociais 

(SILVA JÚNIOR et al., 2011). 

 A Controladoria no setor público pode ser classificada como órgão central do Sistema 

de Controle Interno, com a finalidade de agregar diversas atividades, como auditoria, 

correição, prevenção e combate a desvios, para aperfeiçoar o resultado da administração. 

(CHAVES, 2009) 

 Porém, as controladorias públicas não dispõem de padronização de conceitos e 

definições sobre suas funções. Embora tenham surgido várias instituições denominadas de 

“Controladoria – Geral” não existe um modelo ou um conceito que seja padronizado de 

controladoria no setor público no Brasil. (SUZART et al., 2011). 

 De acordo com o relatório do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos 

Estados e Distrito Federal – CONACI (2009) não existe um normativo que dite uma 

padronização dos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo dos estados brasileiros, 
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onde são constituídos sobre várias denominações, estruturas organizacionais, carreiras, áreas 

de atuação e competências básicas não uniformes. 

 Antunes (2009) ressalta que as disparidades estruturais e organizacionais dos órgãos 

de Controle Interno dos Estados prejudicam a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 

públicos que são prestados à população brasileira. 

 A controladoria, apesar de não ter uma padronização de conceitos e atividades nas 

áreas públicas e privadas, dispõe de funções que são primordiais para subsidiar os gestores na 

tomada de decisão. 

 Mas o que ocorre na prática é que as funções que mais se destacam nos órgãos 

públicos de controladoria no Brasil são as de controle interno, auditoria e apurações de 

denúncias, de acordo com o estudo feito por Souza et al. (2010), deixando de cumprir 

importantes funções como as de planejamento, contabilidade governamental e avaliação da 

gestão pública. 

 

3.3.3 Corregedorias 

 

 Correição é um procedimento de fiscalização para verificar se estão sendo cumpridos 

os princípios e as normas que regem a Administração Pública, especificamente quanto aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e, em caso de violação das mesmas, que 

sejam apuradas as responsabilidades e aplicadas as sanções cabíveis. (NUNES FILHO et al., 

2010). 

 Como a correição zela pela preservação da probidade administrativa, suas ações 

devem dar ênfase à prevenção, conscientizando os gestores e servidores sobre as condutas 

éticas esperadas e as normas disciplinares a serem observadas. Também cabe às unidades 

correcionais, identificar as fragilidades existentes na Administração Pública, sugerir ações 

para saná-las e desenvolver estratégias para evitar que se cometam infrações (NUNES FILHO 

et al., 2010). 

 No Brasil, a atividade correcional não se confunde com a atividade disciplinar, as duas 

possuem funções distintas, porém com uma única finalidade, a eficiência do serviço público. 

(IORIO, 2012). 

 Iorio (2012) ressalta que a instauração de procedimento disciplinar é quase improvável 

quando a atividade correcional é desempenhada de forma eficiente.  Complementa que ela 

não deve ser instrumento de intimidação para os servidores públicos e sim para aperfeiçoar o 

serviço público. 
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 Desta forma a missão do sistema de correição é prover a Administração Direta e 

Indireta de procedimentos e mecanismos de fiscalização e controle sobre a atuação funcional, 

e conduta dos servidores públicos, observando o principio ético, para assim promover a 

justiça com celeridade. (NUNES FILHO et al., 2010). 

 O Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do 

Distrito Federal – CONACI (2010) conceitua a função como:  

 

Correição é a função do controle interno que tem por finalidade apurar os 

indícios de ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, e 

promover a responsabilização dos envolvidos, por meio da instauração de 

processos e adoção de procedimentos, visando inclusive ao ressarcimento 

nos casos em que houver dano ao erário. (CONACI, 2010) 

 

 No âmbito Federal o Sistema de Correição do Poder Executivo foi criado com a 

publicação do Decreto nº. 5.480, de 30 de junho de 2005 e consiste num conjunto de unidades 

correcionais que são interligadas tecnicamente, que têm como missão realizar e acompanhar 

as apurações de irregularidades com caráter disciplinar, observando o devido processo legal. 

Como também fomentar ações preventivas, educadoras e saneadoras junto aos funcionários 

dos órgãos e entidades federais. (CGU, 2011). 

 De acordo com a Controladoria Geral da União (2011, p.7), integram o Sistema de 

Correição:  

I – a Controladoria-Geral da União, como órgão central do sistema; 

II – as unidades especificas de correição para atuação junto aos Ministérios, 

como unidades setoriais; 

III – as unidades específicas de correição nos órgãos que compõem a estrutura 

dos Ministérios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, como 

unidades seccionais; e 

IV – a Comissão de Coordenação de Correição. 

 Desta forma, Ganzenmüller e Balsanelli (2007) explicam que a função “corregedoria” 

alcançou afirmação por meio de sua profissionalização na Administração Pública Federal, 

com a institucionalização de seu órgão central, para estabelecer as políticas e diretrizes de sua 

função e atuar como órgão de supervisão e retificador das atividades de correição. Também 

mencionou a realização de dois concursos públicos e a contratação de 125 Analistas de 

Finanças e Controle para a Corregedoria e suas unidades setoriais, como também o 

treinamento de 2.700 servidores para atuarem nas comissões de apuração disciplinar. 
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 A profissionalização da função de correição serve como resposta da Administração 

Pública aos fatos irregulares e aos atos de corrupção e desta forma ofertar aos cidadãos um 

serviço mais ético e honesto (GANZENMÜLLER; BALSANELLI, 2007). 

 Podemos destacar duas bases legais que são utilizadas pela corregedoria para o 

controle da conduta dos servidores públicos federais. Uma é a Constituição Federal de 1988, 

que em seu artigo 41, parágrafo primeiro, inciso II, reza que o servidor público estável só 

perderá o cargo, mediante processo administrativo e que seja assegurada ampla defesa. A 

outra é a Lei 8.112/90, que estabelece um regime jurídico dos servidores públicos civil da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. (CGU, 2011). 

 A Lei 8.112/90 em seu artigo 127 estabelece as penalidades disciplinares como: 

advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição 

de cargo em comissão e destituição de função comissionada. O processo disciplinar de acordo 

com o artigo 148 é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 

praticada no exercício da função. 

 O poder disciplinar decorre do Poder Hierárquico que rege a estrutura burocrática da 

Administração Pública. Então, conclui-se que cada órgão ou entidade federal tem 

competência correcional sobre seus próprios servidores. (CGU, 2011). 

 Como forma de apuração do processo disciplinar federal podem ser adotadas três 

formas: o Processo Administrativo Disciplinar (conhecido como PAD), o processo de 

sindicância, nos casos de penas mais leves, e o processo de rito sumário, nos casos de 

abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação indevida de cargos, empregos e 

funções. (GANZENMÜLLER; BALSANELLI, 2007). 

 De acordo com Ganzenmüller e Balsanelli (2007), a lei 8.112/90 distribuiu a previsão 

dos ilícitos administrativos em três grandes segmentos: inobservância de dever funcional, 

violação de proibições e hipóteses de demissão, conforme artigos 129 e 132. 

 Ainda no entendimento de Ganzenmüller e Balsanelli (2007) os instrumentos legais 

disponibilizados pela Lei Federal nº 8.112/90, como principal estatuto disciplinar, são frágeis 

e pouco eficientes, pois não oferecem adequada segurança jurídica aos investigados. 

Descrevem que a norma foi forjada mais para resolver questões internas, regulamentar as 

atividades dos servidores e não apresenta instrumentos adequados para prevenir e combater às 

graves ofensas ao patrimônio público. 

 Ganzenmüller e Bassanelli (2007) afirmam que é necessário adotar uma nova versão 

do Direito Disciplinar, devido à necessidade que tem a sociedade de obter uma Administração 
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Pública ética e honesta, como também dar respostas sobre o envolvimento de agentes públicos 

nos casos de corrupção. 

 A Corregedoria como órgão integrante do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo deve ser responsável pela aplicação das penalidades disciplinares, como também 

identificar as fragilidades existentes na área, para que possa desenvolver atividades que 

sirvam para amenizar ou até mesmo sanar as infrações cometidas no exercício da função 

publica ou dela decorrentes.  

 

3.3.4 Ouvidorias 

 

 O instituto do termo ouvidoria foi registrado pela primeira vez em 1809 na Suécia, na 

figura do ombudsman, que buscava obter um canal de comunicação entre o governo e a 

sociedade. (GLÜER, 2005). 

 Mas é importante frisar que há uma expressiva diferença entre o instituto do 

Ombudsman, de origem sueca, e a ouvidoria no Brasil, quanto as suas características e formas 

de atuação, mesmo sabendo que foi inspirada no citado instituto. (GABRA; ROSSI, 2007). 

 Conforme Oliveira (2005) o Ombudsman, diferentemente do ouvidor brasileiro, atua 

do lado externo da administração, é indicado pelo parlamento e possui total independência e 

autonomia de ação e, na maioria dos países, ocupa-se em defender os interesses e direitos dos 

cidadãos.  

 Já no Brasil a maioria das ouvidorias públicas faz parte da administração e usa seu 

canal de comunicação como forma de melhorar o Controle Interno de suas instituições. Elas 

representam os cidadãos na qualidade de usuários de serviços públicos ou como destinatários 

de políticas públicas (GABRA; ROSSI, 2007). 

  No Brasil, somente em 1986, a Prefeitura Municipal de Curitiba/PR, criou a primeira 

Ouvidoria pública do país. Pode-se dizer que foi implantada “tardiamente”, devido ao período 

de ditadura militar anteriormente vigente no país.   É um “começo lento e homogêneo do 

surgimento das ouvidorias no Brasil, após a ditadura militar” (BRASIL, 2009, p.1). 

 Antes da constituição de 1988, havia um anteprojeto que deveria servir de base para a 

elaboração da constituição e nele constava a criação de uma “Defensoria do povo”, mas ela 

não foi contemplada devido ao corporativismo de certos setores do aparelho do Estado, como 

por exemplo, o Ministério Público (LYRA, 2004). 

 A figura do Defensor do povo não foi incorporada no texto constitucional, tanto no 

nível federal, como no estadual, deixando o ordenamento jurídico sem um referencial que 
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servisse de modelo às ouvidorias públicas criadas no Brasil. Isto repercutiu na marcante 

heterogeneidade dessa instituição no país, como também na existência de boa parte das 

ouvidorias de modo informal, sem status jurídico definido em lei ou nas normas jurídicas dos 

órgãos em que atuam (LYRA, 2004).  

 Em termos normativos, Biagini e Gomes (2013), destacam a existência de uma lacuna 

em termos estruturais e funcionais da ouvidoria na Constituição Federal de 1988. O que a Lei 

disciplinou foram formas de participação popular. 

Cardoso (2010) ressalta que foi a partir da Constituição de 1988, no Parágrafo 3º do 

Artigo 37 que foram estabelecidas formas de participação popular e instituídas diversos 

mecanismos como as Ouvidorias, Conselhos, Audiências Públicas e Orçamentos 

participativos. 

 De forma complementar, (CARDOSO et al., 2010, p.2) comentam: 

 

[...] tão importante quanto à criação de mecanismos de participação popular 

é o desafio de desconstruir a cultura de não participação imposta pelo regime 

militar através da repressão ao direito de emitir opiniões, expor sugestões, 

gerando uma cultura de acomodação geral, de forma que, quando aberta a 

possibilidade dos cidadãos se colocarem diante dos problemas, eles 

simplesmente não o fazem, seja por preguiça, desconhecimento, falta de 

habito ou por entenderem que, mesmo reclamando, os problemas não serão 

jamais resolvidos. 

 

 Na visão de Antunes, Freitas e Ribeiro (2007), entretanto, a ouvidoria pode ser 

considerada um instrumento de extrema importância para os cidadãos, uma possibilidade de 

Controle Social, onde os mesmos podem participar de forma direta na Administração Pública, 

expressando seus anseios.  

 A CGU (2012) entende que a existência de uma ouvidoria na estrutura de um órgão 

público pode estreitar a relação entre o Estado e a sociedade, possibilitando ao cidadão a 

participação na gestão pública e a realização de um Controle Social sobre as políticas, os 

serviços e de forma indireta, sobre os servidores públicos. 

 De forma semelhante, Lyra (2004) descreve que a ouvidoria pública é um autêntico 

instrumento da democracia participativa, onde o cidadão comum ganha voz ativa na hora em 

que suas críticas, denúncias ou sugestões são recepcionadas pela administração, colaborando, 

desta forma, para aprimorar os atos do governo. 

 Então, o fluxo de comunicação entre o órgão e o cidadão deve ser feito de forma fácil, 

clara, objetiva, transparente, isonômica e voltada para o resultado satisfatório da demanda. 

(SERRA; CARVALHO; CARNEIRO, 2012). 
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 Para que a ouvidoria possa alcançar seus objetivos é preciso que as informações fluam 

de forma rápida e sem nenhum entrave burocrático por parte da instituição ao qual pertence 

(CGU, 2012). 

 Mas para que a instalação de uma ouvidoria possa se tornar, de fato, um efetivo 

instrumento de Controle Social, tem que ser observado seu desenho institucional, no qual 

devem ser asseguradas formas democráticas que tornem a ouvidoria um eficiente e eficaz 

canal de comunicação entre a sociedade e a gestão governamental (SERRA; CARVALHO; 

CARNEIRO, 2012). 

 De outra forma, Lyra (2004), descreve como a maioria das ouvidorias públicas no 

Brasil foi constituída: 

 

A mais importante revolução já ocorrida no país na história da frágil 

democracia brasileira – de caráter processual, silenciosa e pacífica – foi a 

que, nos anos oitenta e noventa, colocou o cidadão comum como 

protagonista central da práxis política. Todavia, o que distingue o efetivo 

protagonismo do cidadão da situação em que “todos participam, mas nada 

decidem” é a garantia da atuação autônoma da sociedade – ou, no caso em 

espécie, do seu porta-voz, o ouvidor – nos órgãos governamentais. Essa não 

é, decerto, a característica da imensa maioria das ouvidorias públicas 

existentes no país, cujos titulares são escolhidos pelo chefe do órgão 

fiscalizado (LYRA, 2004, p, 4). 

 

 De forma complementar, a CGU (2012) relata algumas dificuldades que são 

encontradas pelas ouvidorias públicas no Brasil e ressalta que estão localizadas dentro da 

própria instituição: descrença por parte do cidadão quanto aos resultados a serem alcançados; 

reação interna negativa dos integrantes da organização, corporativismo e obstrução de canais 

internos de relacionamento que impedem a atuação da ouvidoria. 

 Mas Lyra (2004) destaca outro “modelo” de ouvidoria que vem se consolidando nos 

últimos anos, compondo a “vertente democrática” e que expressa características radicalmente 

diversas. Nesse caso, a ouvidoria surge através de uma mobilização de setores da sociedade e 

são criado de baixo para cima, o ouvidor tem mandato certo e independência perante os 

órgãos fiscalizados e se preocupa com a justiça e cidadania sempre na busca de eficácia.  

 Lyra (2004) ressalta que muitas ouvidorias são hibridas, ou seja, mesclam na sua 

estrutura, aspectos das duas vertentes abordadas, embora prevaleça sempre a predominância 

de uma delas. 

 Mas independente da forma de atuação das ouvidorias públicas, elas devem servir 

como um canal de ligação entre a sociedade e o governo para que sejam atendidas as 

demandas da população e, desta forma, aconteça um efetivo Controle Social. 
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Gabra e Rossi (2007) ressaltam que a expansão do instituto da Ouvidoria Pública é 

decorrência do crescimento da democracia participativa no Brasil e por meio dela que 

decorreu a aproximação da sociedade e do Governo, desta forma, contribuindo para o efetivo 

aumento da participação da população na gestão pública. 

 Pereira (2003, p.16) enfatiza que: 

 

O controle social visa a aprimorar a eficácia da ação governamental, 

exigindo transparência e publicidade dos seus atos administrativos. Porém, 

existem alguns pré-requisitos para o efetivo funcionamento desse tipo de 

controle. Por um lado, não existe controle social se a população não tem 

acesso à informação clara, confiável e oportuna. E, por outro lado, a voz da 

sociedade só será ouvida se existirem mecanismos que facilitem a 

comunicação entre o Estado e a sociedade. 

  

 Complementando, Gabra e Rossi (2007) descrevem que a ouvidoria pública no Brasil 

vem se consolidando como um importante instrumento de Controle Social e por meio dela a 

população tem a oportunidade de participar da gestão pública, e desta forma, poder ampliar o 

exercício da cidadania. 

 A ouvidoria não serve somente como um canal de voz da população, ela pode servir 

como um mecanismo de controle gerencial da Administração Pública.  

 Neste contexto, por meio da ouvidoria o cidadão pode se manifestar para reclamar da 

má gestão, pode denunciar abusos no exercício da função pública, como também oferecer 

sugestões para melhorar sua atuação. Do outro lado, a Administração Pública pode identificar 

os pontos de fragilidade de suas ações e, desta forma, adotar medidas para corrigi-las, 

expressando, nesse sentido, sua responsabilização (GABRA; ROSSI, 2007). 

 As análises das manifestações recebidas na ouvidoria podem servir como instrumento 

gerencial de informação ao dirigente do órgão sobre problemas existentes e a partir disso, 

provocar mudanças estruturais ou mesmo melhoras conjunturais (CGU, 2012). 

 Quanto ao ouvidor e sua equipe, devem possuir competências específicas de gestão, 

independência e autonomia para o desenvolvimento de sua função. Além disso, devem possui 

visão sistêmica e habilidade para mediação e comunicação eficaz (SERRA; CARVALHO; 

CARNEIRO, 2012). 

 Na visão de Lyra (2004), o ouvidor deve possuir alguns requisitos para sua autonomia. 

O primeiro é de caráter político e diz respeito à relação de poder entre o titular do órgão e a 

instituição que fiscaliza. É necessário que o ato normativo que rege a ouvidoria garanta a 

obrigação do dirigente do órgão responder, em prazo curto, à interpelação do ouvidor, sob 
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pena de responsabilidade. O segundo requisito diz respeito ao sigilo que deve ser assegurado 

aos usuários dos órgãos. O terceiro se refere ao acesso que devem ter as ouvidorias às 

informações necessárias e que sejam fornecidas em caráter prioritário e de urgência. 

 Da mesma forma, Moreira (2009) destaca que uma das características mais 

importantes do Ouvidor Público em relação a sua autonomia e independência é não ser 

submisso à autoridade fiscalizada e ser imparcial. 

 No entanto, as questões da autonomia funcional, estrutural e a independência do 

Ouvidor Público, não são observadas na maioria das ouvidorias públicas instituídas nos 

órgãos públicos no Brasil (MOREIRA, 2009). 

 Complementando, Moreira (2009) enfatiza que a forma da escolha do Ouvidor Público 

no Brasil é antidemocrática, pois os titulares da maioria das ouvidorias são escolhidos por 

indicação política ou por favores, em cargos de confiança, e a maioria tem status de Secretário 

de Estado. Também evidencia que a maioria deles não tem qualificação para ocupar o cargo. 

 Para a CGU (2012), a função do ouvidor nos países democráticos é de intermediador 

do cidadão junto às instituições públicas, ou seja, é o porta-voz do cidadão, sempre agindo 

contra a usurpação de direitos ou abuso de poder; contra erros ou omissões; negligências; 

decisões injustas, procurando tornar a administração mais eficiente e transparente e 

consequentemente seus agentes mais responsáveis em suas decisões. 

 Apesar dos problemas que enfrentam as Ouvidorias Públicas no Brasil, a simples 

existência das mesmas, evidenciam que o cidadão brasileiro tem como expressar seus anseios 

perante os órgãos públicos. O que precisa mudar é a maneira como atuam as ouvidorias, de 

forma mais autônoma, democrática e desvinculada de questões políticas. 

 Assim é o pensamento de Lyra (2004) quando diz que a simples experiência e 

funcionamento de uma magistratura de natureza persuasiva tem o poder de deixar os maiorais 

inquietos, quando se defrontam com uma ouvidoria autônoma; e que muitos deles se 

antecipam às cobranças e criam uma “ouvidoria” decorativa, “para inglês ver” que só 

funciona para legitimar um poder que não tem transparência.  

 Mas o mesmo autor defende que a ouvidoria agindo com independência, não só luta 

contra a “má administração”, mas trabalha por uma nova administração com parâmetros que 

se regem pela visão do universal e não do particular, do interesse geral e não do 

corporativista. (LYRA, 2004). 

 A ação da ouvidoria quando voltada para democratização nas relações Estado – 

sociedade contribui para garantir a cidadania plena a todos os brasileiros e, assim, garantir a 

vigência de todos os seus direitos. (LYRA, 2004). 
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 Em suma, a ouvidoria deve agir como um agente promotor de mudanças, para que 

possa favorecer uma gestão mais flexível e voltada para a satisfação das necessidades da 

população, garantindo melhores serviços e direitos. (CGU, 2012). 

 

3.4 Carreiras Públicas no Brasil 

 

 Segundo London e Stumpf, o termo carreira apresenta a seguinte definição: 

 

Da perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua 

experiência profissional, enquanto, da perspectiva da organização, engloba 

políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 

organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Essas perspectivas 

são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, 

desenvolvimento e mudança (LONDON; STUMPF, citados por DUTRA, 

1996. p. 17). 

 

 Mas Dias (2010) ressalta que no caso do serviço público, as carreiras estão vinculadas 

a uma instituição e que não existem regras definitivas para elas. Descreve que as carreiras 

deveriam ser elaboradas por meio de estudos aprofundados sobre os cargos, sobre seus fatores 

constitutivos, o tempo suficiente para se atingir determinado nível, os conhecimentos exigidos 

e outras coisas mais. 

 Para entender como foram desenvolvidas as carreiras públicas no Brasil, é preciso 

saber como ocorreu o processo de reforma administrativa, que aconteceu logo após o fim do 

período militar. 

 O fim do período militar ensejou o processo recente de reforma do Estado no Brasil e 

foi preciso consertar os erros históricos na administração pública brasileira, muitos deles 

provenientes dos militares, e encontrar soluções que dessem conta do novo momento 

democrático que exigia novos rumos para a gestão pública (ABRUCIO, 2007). 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças profundas para combater o legado 

do regime militar, e uma delas, foi em relação à proposta de reforma do serviço civil, por 

meio da profissionalização da burocracia. Nesse contexto houve ações importantes como o 

principio da seleção meritocrática e universal, pelo concurso público e a criação da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), como forma de melhorar a capacitação da 

burocracia (ABRUCIO, 2007). 

 Mas o que aconteceu mesmo, de acordo com Abrucio (2007), foi a criação de falsas 

isonomias e legislações que tornaram a burocracia mais ensimesmada e longe da população, o 
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que acabou criando um cenário administrativo em que o maior incentivo do funcionalismo 

público se resumia ao final da carreira, a aposentadoria integral, enquanto seus salários 

decresciam e cresciam a gratificação, que dependiam mais de força política, do que do mérito 

medido pela avaliação de desempenho. 

 Foi na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso que ocorreu mudanças 

significativas com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

comandada pelo ministro Bresser Pereira, e seu objetivo era diagnosticar o que havia de 

negativo na Constituição de 1988 e implantar reformas baseadas em experiências 

internacionais, para construir uma nova gestão pública (ABRUCIO, 2007). 

 Abrucio (2007) ressalta importantes avanços obtidos com a reforma de Bresser, tais 

como a reorganização administrativa do governo federal, o fortalecimento das carreiras de 

Estado, realizações de vários concursos públicos, e capacitação dos servidores, com a 

revitalização da ENAP. Ou seja, o ideal meritocrático defendido por Weber não foi 

abandonado pelo MARE e sim aperfeiçoado. 

 Neste sentido, Pacheco (2002) diz que o Plano Diretor propôs especificamente para o 

núcleo estratégico do Estado:  

 

Modernizar a administração burocrática, através de uma política de 

profissionalização do serviço público, ou seja, de uma política de carreiras, 

de concursos públicos anuais, de programas de educação continuada 

permanente, de uma efetiva administração salarial, ao mesmo tempo em que 

se introduz no sistema burocrático uma cultura gerencial baseada na 

avaliação de desempenho (MARE, 1995). 

 

 Também é importante destacar que na reforma, houve mudanças fundamentais na área 

legal, como as Emendas constitucionais 19 e 20 que implicaram em mudanças com os gastos 

com o funcionalismo, estabelecendo tetos salariais, alterações na forma rígida do Regime 

Jurídico Único dos servidores federais e a introdução da eficiência, como um dos princípios 

da Administração Pública (ABRÚCIO, 2007).   

 Conforme Pacheco (2002), a reforma do aparelho do Estado, em implantação desde 

1995, buscava um ajuste na política de recursos humanos e aos imperativos de ajuste fiscal. 

Na parte pessoal, um dos objetivos era alterar o perfil da força de trabalho na Administração 

Pública Federal, de forma mais condizente com os novos papéis desempenhados pelo Estado 

na esfera federal. 

 Já no governo Lula, as expectativas quanto ao funcionalismo público eram positivas, 

devido à história de formação do Partido dos Trabalhadores, com relação aos sindicatos e 
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movimentos sociais. O governo criou um documento, Gestão Pública para um Brasil de todos, 

no qual tinha como propósito reestruturar o serviço público a partir de duas vertentes: fazer 

frente às demandas sociais e tornar o Estado mais eficiente, inclusivo e equitativo (GOMES; 

SILVA; SÓRIA, 2012). 

 Com relação à estruturação da administração pública, de acordo com o documento 

citado, o governo tinha como prioridade algumas intervenções como: a recomposição da força 

de trabalho no setor público redesenho dos sistemas de cargos, carreiras, benefícios e 

concursos, realinhamento de salários, políticas de capacitação técnica e gerencial permanente 

de servidores, dentre outras (GOMES; SILVA; SÓRIA, 2012). 

 Para cumprir com o determinado, o governo ao longo dos dois mandatos, cumpriu aos 

poucos as promessas de governo, com decretos e leis que estabeleceram uma política de 

capacitação permanente, avaliação de desempenho e a realização de vários concursos, muitos 

deles, para substituir os funcionários com baixa qualificação e trabalhadores terceirizados 

(GOMES; SILVA; SÓRIA, 2012). 

 Mesmo com todo o esforço dos governos ao longo dos anos em melhorar o serviço 

público no Brasil, ainda existem muitas questões que geram polêmicas e merecem ser 

destacadas. De acordo com Bergue (2010, p.14 a 16) a gestão de recursos humanos, na 

maioria das organizações públicas, é condicionada pelas seguintes características: 

 

[...] rigidez imposta pela legislação; desvinculação da visão do cidadão como 

destinatário do serviço público; pouca ênfase no desempenho; remuneração 

independente de desempenho; inércia gerencial; pouca preocupação com a 

gestão; rotatividade na ocupação de posições de chefia e gratificação 

distorcida e utilizada como forma de remuneração. 

 

 Da mesma forma, Marconi (2003, p. 3 e 4) partindo do pressuposto que o modelo 

vigente na área pública é o burocrático, destaca problemas do tipo: 

 a) Número excessivo de carreiras baseadas em categorias profissionais: 

arquiteto, advogado, engenheiro, etc. e não de acordo com a atividade a ser 

desempenhada. 

 b) Como os cargos são estreitos, a movimentação é reduzida, com risco 

permanente de caracterizar desvio de função. 

c) Insuficiência de política de desenvolvimento de funcionário por meio de 

treinamento e progressão na carreira. 

d) Valores salariais distorcidos dos praticados no mercado de trabalho. 
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e) Grande número de gratificações que mascaram os salários, a transparência e 

o controle social. 

f) Concursos pouco frequentes geram hiatos consideráveis entre as gerações de 

funcionários. 

g) Atratividade para os funcionários relacionada à estabilidade, à segurança e 

ao aumento de salário de acordo com o tempo de serviço e aposentadoria 

integral. 

h) Um quadro de funcionários antigos, acomodados, sem motivação para 

inovar e melhorar o desempenho. 

 A sugestão de Abrucio (2007) para solucionar alguns problemas seria a de 

profissionalizar a burocracia e definir metas e indicadores que fossem capazes de reduzir a 

interferência política sobre a distribuição de cargos e verbas públicas. 

 Já Teixeira e Salomão (2013) ressaltam que soluções e encaminhamentos gerais não 

bastam e que são necessários diagnósticos específicos para cada unidade relevante da 

máquina pública. 

 Marconi (2010) desenha uma política estratégica de recursos humanos, considerando 

as características do emprego público no Brasil, no qual os instrumentos adotados devem ser 

consistentes e interdependentes e garantam atratividade e permanência dos bons servidores, 

visando o desenvolvimento profissional, baseados no desempenho e resultados. Para isso, o 

autor argumenta que são necessários o recrutamento, as regras de desenvolvimento 

profissional (promoção e progressão), a estrutura da remuneração, avaliação de desempenho e 

a política de capacitação. 

 Marconi (2010) argumenta que o planejamento da força de trabalho deve ser um 

processo sistemático e continuo de avaliação das necessidades futuras dos recursos humanos, 

em relação à quantidade, composição e perfil, e assim, possa definir estratégias e ações que 

sejam relevantes para alcançar seus objetivos.  

 Já o planejamento da força de trabalho deve ter definido o quantitativo e o perfil 

necessários para a política de concursos, que devem definir por meio de um cronograma, a 

quantidade de vagas ofertadas para cada ano, sem que precise permanecer lista de espera de 

aprovados. O recrutamento pode ocorrer através de prova escrita, prática, entrevistas e exames 

psicotécnicos. Também necessário destacar, o curso de formação para que as pessoas possam 

se adaptar às atividades da carreira e do setor público (MARCONI, 2010). 

 Quanto às regras de promoção automáticas que são associadas à antiguidade, devem 

ser substituídas por outros critérios com base nas competências por parte do servidor. A 
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estrutura da carreira deve possibilitar ao servidor que ele atinja seu nível final em um prazo 

não muito distante de sua aposentadoria e que a progressão seja vista como uma oportunidade 

de melhoria financeira. Outro incentivo que pode ser observado é a possibilidade do mesmo, 

obter um cargo de chefia em função de seu desempenho, pois o desestimulo que ocorre hoje, é 

a indicação desses cargos por critérios meramente políticos (MARCONI, 2010). 

 Para Marconi (2010), uma política consistente de avaliação de desempenho reconhece 

e premia a busca pelo aumento da produtividade. O resultado é medido pelo percentual de 

cumprimento das metas que são preestabelecidas pelo planejamento estratégico.  

 Já a política de capacitação deve garantir o desenvolvimento profissional dos 

servidores em cima do perfil necessário para a organização obter seus resultados desejados e 

deve ser planejada de forma anual. Outras formas de capacitação de acordo com o autor é 

fortalecer as escolas de governo, cursos à distância, disseminação de manuais e 

procedimentos com detalhamento de realização de atividades ou rotinas operacionais, dentre 

outras (MARCONI, 2010). 

 Por fim, a política de remuneração constitui o maior incentivo pecuniário entre todos 

os existentes, na relação entre a organização e seus funcionários. Para que ela seja justa, sua 

hierarquia salarial deve ser consistente e ela é garantida pela observância de critérios como: a 

complexidade das atribuições desempenhadas, as competências requeridas para tal, às 

responsabilidades envolvidas em sua execução e o desempenho do servidor (MARCONI, 

2010). 

 Pacheco (2010) complementa que as mudanças que são requeridas quanto aos 

requisitos atuais de profissionalização no setor público, não são simples devido à 

complexidade da máquina pública, que abriga culturas organizacionais distintas, uma 

constelação de organizações, tradições e inúmeros atores que são envolvidos nas decisões e 

conduções de mudanças. A mesma ressalta que os governos FHC e Lula, empreenderam 

ações que reforçaram os traços rígidos da burocracia e outras que propuseram mudanças, mas 

sem êxito na efetivação das mesmas. 

 Dessa forma, Pacheco (2010) comenta que o desafio da profissionalização no setor 

público no Brasil é duplo: levar adiante a construção da burocracia, que ficou inconclusa e, de 

outro lado, empreender esforços no sentido de reformá-la quanto as suas disfunções e seus 

aspectos rígidos.   

 Os problemas enfrentados pelo setor público no início do século XXI em relação à 

gestão de recursos, eficácia dos resultados, eficiência e relação com os cidadãos ficaram mais 

complexos. Nesse contexto, a formação dos servidores exige uma nova perspectiva, pois a 
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maioria deles não foi preparado para analisar e lidar com esses novos conhecimentos e 

informações. Desse modo, as organizações e as pessoas precisam estar dispostas a um 

contínuo processo de aprendizagem, a fim de amenizar a defasagem entre as competências 

atuais e as necessárias (FERRAREZI; ZIMBRÂO, 2006). 
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4 A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever a estrutura atual da Controladoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte quanto a sua competência, estrutura administrativa, funcional 

e, por último, destacar seu organograma. 

 A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte foi criada em 1997 por meio 

da Lei Complementar nº 150, de 09 de janeiro, e alterada pela Lei Complementar nº 157, de 

23 de dezembro do mesmo ano, na condição de órgão de assessoramento imediato ao 

Governador e integrante da Administração Pública Estadual Direta. O seu funcionamento foi 

normatizado pelo Regimento Interno, que foi aprovado por meio do Decreto nº 13.745, de 16 

de janeiro de 1998. Por força da última reforma administrativa do Estado (Lei Complementar 

nº 163, de 05 de fevereiro de 1999), sofreu algumas alterações em sua composição e 

competência, disso resultando o Decreto nº 14.328, de 24 de fevereiro de 1999. Sua sede está 

localizada no Centro Administrativo do Estado, no prédio da sede da SEPLAN, no bairro de 

Lagoa Nova, Natal/RN. 

 A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte tem por finalidade a 

supervisão técnica das atividades do Sistema Integrado do Controle Interno do Poder 

Executivo.  

 O art. 1º do Regimento Interno da CONTROL/RN, aprovado por meio do Decreto nº 

13.745 de 16 de janeiro de 1998, descreve que o Sistema Integrado de Controle Interno do 

Poder Executivo tem por finalidade: 

 

I – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

II – exercer o controle da legalidade e legitimidade da administração pública 

estadual, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, 

com avaliação dos resultados quanto à sua eficácia e eficiência; 

III – acompanhar e avaliar as operações de crédito, avais e garantias, bem 

como os direitos e haveres do Estado, acompanhando o seu endividamento, 

as renúncias de receitas, e a programação financeira do Tesouro Estadual. 

IV – promover à normatização, o acompanhamento, a sistematização e a 

padronização dos procedimentos de contabilidade, auditoria, fiscalização e 

avaliação da gestão financeira, orçamentária e patrimonial. 

 Parágrafo único. Estão sujeitos ao Controle Interno de que trata este 

Regimento Interno: 

I – os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo; 

II – as autarquias; 

III – as fundações instituídas ou mantidas pelo Estado; 

IV – as empresas públicas; 

V – as sociedades de economia mista; 

VI – os órgãos em regime especial; 

VII – os fundos especiais; 
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VIII – os serviços industriais e comerciais explorados pelo Estado. 

 

 O conjunto de órgãos integrantes do Estado forma o Sistema Integrado de Controle 

Interno do Poder Executivo e estão sujeitos à supervisão técnica e fiscalização da CONTROL. 

 O capitulo II do Regimento Interno, que trata do Controle Interno, o descreve como: 

 

Art. 2º. O Controle Interno compreende o plano de organização e o conjunto 

integrado de métodos, ações e procedimentos adotados pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública Estadual ou a ela vinculados, na 

proteção do patrimônio público, nos termos dos incisos II e III do artigo 

anterior. 

Parágrafo único. A implementação do Controle Interno é de 

responsabilidade de cada órgão ou entidade da Administração Pública 

Estadual, cabendo à Controladoria Geral do Estado a normatização do 

sistema, bem como definir o plano geral e oferecer diretrizes e 

recomendações objetivando o seu aprimoramento. 

 

Apesar dos órgãos serem responsáveis pelos seus Controles Internos, estão sujeitos à 

orientação normativa e técnica da Controladoria Geral do Estado. 

 

4.1 Competências da CONTROL/RN 

 

 A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o art. 1º do 

Decreto nº 14.238/99, tem como competências:  

 

I - supervisionar tecnicamente as atividades do sistema integrado de 

fiscalização financeira, contabilidade e auditoria; 

II - expedir atos normativos concernentes à ação do sistema integrado de 

fiscalização financeira, contabilidade e auditoria;  

III – determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; 

IV - proceder ao exame prévio nos processos originários de atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da 

administração pública estadual e nos de aplicação de recursos públicos 

estaduais por entidades de direito privado, emitindo parecer técnico; 

V - promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 

ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração 

estadual, dando ciência imediata ao Governador do Estado, ao interessado e 

ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou autores do ato objeto da 

denúncia, sob pena de responsabilidade solidária;  

VI - propor ao Governador do Estado a aplicação das sanções cabíveis, 

conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo 

inclusive sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro 

Estadual e de contas bancárias; 

VII - elaborar e manter atualizado o plano de contas único para os órgãos da 

administração direta e aprovar o plano de contas dos órgãos da 

administração indireta e fundacional; 

VIII - elaborar o balanço geral do Estado e a prestação de contas anual do 

Governador e 
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IX - manter com o Tribunal de Contas do Estado colaboração técnica e 

profissional relativamente à troca de informações e de dados em nível de 

execução orçamentária, objetivando uma maior integração dos controles 

internos e externo. 

 

 Então, as atividades que são realizadas pelo órgão se resumem em: Controle Interno, 

conforme incisos I e II; Auditoria e Fiscalização, nos incisos III a VI; Contabilidade, nos 

incisos VII e VIII; e Colaboração técnica e profissional junto ao TCE/RN no inciso IX. 

Portanto, não foram constatadas atividades de Ouvidoria e Corregedoria propostas pela PEC 

nº 45/2009.   

 

4.2 Estrutura Organizacional da CONTROL/RN  

  

 De acordo com o Art. 5º do Regimento Interno, aprovado por meio do Decreto nº 

13.745/98, as atividades compreendidas na área de competência da Controladoria Geral do 

Estado são exercidas por: 

 

I – Unidades Administrativas integrantes da estrutura da controladoria; 

II – Comissões de Controle Interno dos órgãos que compõem a 

administração direta, integrantes da estrutura do sistema integrado de 

controle interno do poder executivo; 

III – Entidades da Administração Indireta sujeitas a sua supervisão e 

IV – Mecanismos especiais de natureza transitória. 

 

 Conforme parágrafos segundo e terceiro do Art.6º do Regimento Interno, as 

Comissões de Controle Interno ou órgãos equivalentes da Administração Direta, constituem 

extensões orgânicas da Controladoria Geral do Estado, sujeitas à sua orientação normativa, 

supervisão técnica, programação funcional e fiscalização, naquilo que for pertinente à 

competência da CONTROL. Os presidentes das Comissões de Controle Interno subordinam-

se tecnicamente à Auditoria Geral e à Contadoria Geral, naquilo que lhes for pertinente, 

independentemente de sua subordinação administrativa. 

 O Art. 7º do Regimento Interno, explica que são mecanismos especiais de natureza 

transitória, as Comissões Especiais, os Grupos de Trabalho, os Grupos Tarefas, os Programas, 

as Campanhas e mecanismos similares instituídos para fins específicos. 

 De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 14.328/99, a estrutura básica da Controladoria 

Geral do Estado (CONTROL) compõe-se de: 

 

I – órgão de assessoramento direto ao Controlador Geral: 

1. Gabinete do Controlador (GC); 

2. Assessoria Jurídica, de Normas Técnicas e Informática (AJNTI). 
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II – Órgãos de Execução Programática e Instrumental; 

1. Unidade Instrumental de Administração Geral (UIAG); 

1.1 Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento (SSFP). 

III – Órgãos de Execução Programática: 

1. Auditoria Geral (AG); 

1.1 Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise (SUFIFN); 

2. Contadoria Geral (CG); 

2.1 Subcoordenadoria de Contabilidade (SUCON). 

 

 As competências dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da CONTROL 

estão descritas a partir do artigo 8º até o artigo 23 do Regimento Interno, aprovado pelo 

Decreto nº 13.745/98. 

 O Gabinete é o órgão de assessoramento direto e imediato ao Controlador Geral em 

suas atividades de representação política e social. Cabe a ele o desempenho de atividades de 

relações públicas da CONTROL; arquivamento de todo material publicado na imprensa 

oficial; organização da agenda do Controlador Geral; instruir processos encaminhados ao 

Controlador; preparar a correspondência de interesse do Controlador e supervisionar o 

funcionamento de toda a atividade administrativa dos diversos setores que compõem o órgão 

e, tem como responsável, o Chefe de Gabinete. 

 A Assessoria Jurídica de Normas Técnicas e Informática, é dirigida por um 

Coordenador e, tem como competências na área jurídica: emitir pareceres jurídicos sobre os 

assuntos de interesse do órgão; opinar sobre a concessão de direitos e vantagens aos 

servidores do órgão; articular-se com os demais órgãos para uniformizar os conhecimentos 

jurídicos; acompanhar e controlar as publicações das leis e demais atos normativos do órgão; 

manter arquivo de toda legislação federal, estadual e municipal do órgão e exercer outras 

atividades que lhe forem cometidas pelo Controlador Geral. Na área de Normas Técnicas e 

Informática cabe a ela: estudar e elaborar normas com o propósito de melhorar o Sistema 

Integrado de Controle Interno; participar das atividades relativas à modernização 

institucional; identificar demandas e estabelecer regras para o desempenho de todos os 

usuários do sistema informatizado do órgão; elaborar e divulgar resenhas, informativos ou 

revistas do órgão; emitir pareceres de sua competência e, manter com o Tribunal de Contas do 

Estado e Ministério Público, colaboração técnica relativa à troca de informações e dados de 

informática, objetivando uma maior integração dos Controles Interno e Externo. 

 A Unidade Instrumental de Administração Geral (UIAG) tem como competências 

alocar recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento do órgão, assim como, 

executar o seu orçamento e zelar pela otimização dos recursos nele previstos. Na área de 

recursos materiais é responsável pelo patrimônio e serviços do órgão como:  
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a) compra, recebimento e guarda de materiais; 

b) compra, guarda, manutenção e alienação dos seus veículos; 

c) tombamento, registro, conservação, reparação e alienação dos bens móveis e 

imóveis; 

d) executar as atividades de portaria, limpeza, conservação, vigilância, 

administração física do prédio e serviços de copa-cozinha; 

e) organizar e manter os arquivos gerais e executar atividades de protocolo geral 

de todos os seus documentos. 

 Na área de recursos humanos é responsável por: 

a) implantar, organizar e atualizar todos os cadastros de seus servidores; 

b) controlar a lotação e frequência de pessoal; 

c) coletar dados para análise e controle de custos com pessoal para atualizar o 

Cadastro Central de recursos humanos; 

d) expedir certidões e prestar informações em todos os processos referentes à 

pessoal; 

e) aplicar normas e procedimentos de caráter geral, referente a Recursos 

Humanos; e  

f) exercer as atribuições pertinentes a treinamento, reciclagem, seleção e 

promoção de seus servidores. 

  Além das atividades acima especificadas, supervisiona as atividades da 

Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento, cuida das licitações e coletas de 

preços necessários à aquisição de material e realizar outras atividades que lhe forem atribuídas 

pelo Controlador Geral ou emanadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos 

do Estado. 

 A Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento (SSFP) tem como 

competências: elaborar a programação e formular os planos de atividades, de acordo com as 

diretrizes do Governo e as prioridades estabelecidas pelo órgão; aplicar e divulgar 

informações técnicas; realizar o planejamento das necessidades financeiras do órgão; 

acompanhar, controlar e executar a sua proposta orçamentária; exercer atividades de 

contabilização, controle e fiscalização financeira; apurar, analisar e controlar custos; 

acompanhar e controlar as contas bancárias; articular-se com a Secretaria de Planejamento e 

Finanças – SEPLAN, para a execução das atividades e exercer outras atividades correlatas, 

que forem atribuídas pelo Controlador Geral ou emanadas da Secretaria de Planejamento e 

Finanças. 
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 A Auditoria Geral (AG) é o órgão responsável das funções de coordenação do 

subsistema de Auditoria Geral do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e tem 

como competências: coordenar e supervisionar as atividades da Subcoordenadoria de 

Fiscalização Financeira e Análise (SUFIFN); realizar o exame de todas as prestações de 

contas dos órgãos; promover a apuração de denúncias formais, expedindo relatório 

conclusivo, para ciência imediata ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade 

solidária; acompanhar a elaboração e execução do plano de contas único para os órgãos da 

Administração Direta, Indireta e fundacional, das operações de crédito, avais e garantias, 

direitos e haveres do Estado, renúncia de receitas e o seu endividamento; acompanhar a 

elaboração do balanço geral do Estado e da prestação de contas anual do Governador do 

Estado; realizar auditorias e tomadas de contas em inspeções regulares junto aos órgãos do 

Estado e em caráter especial, que justifique sua intervenção; manter com o Tribunal de Contas 

do Estado colaboração técnica com o objetivo de maior integração dos Controles Interno e 

Externo; emitir pareceres sobre sua competência e exercer outras atividades correlatas que 

lhes forem atribuídas pelo Controlador Geral. 

 A Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise (SUFIFN) é o órgão 

responsável pela fiscalização, registro e controle das contas estaduais competindo-lhe: 

cadastrar, organizar e atualizar os registros dos ordenadores de despesa e demais responsáveis 

por dinheiro e bens públicos; proceder ao exame da legalidade e regularidade formal das 

licitações, contratações de despesa, gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e 

entidades do Estado, fazendo exigências a sua aprovação, emitindo informação ou parecer e 

submetendo-os à apreciação da Auditoria Geral; orientar os órgãos quanto ao emprego dos 

recursos financeiros e aos procedimentos para prestação de contas; analisar a execução dos 

programas, projetos e atividades do Estado e efetuar a avaliação dos resultados obtidos com 

os recursos financeiros aplicados; verificar a aplicação de recursos, o cumprimento dos 

contratos, convênios, acordos, ajustes e atos quanto à aquisição e extinção de direitos e 

obrigações e exercer outras atividades correlatas atribuídas pelo Auditor Geral. 

 A Contadoria Geral é o órgão responsável pela coordenação e direção do subsistema 

de Contabilidade Geral do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e tem como 

competências: coordenar e supervisionar as atividades da Subcoordenadoria de Contabilidade; 

elaborar o balanço anual do Estado e consolidar, em balanços gerais, os balanços, balancetes 

dos outros órgãos; participar da prestação de contas anual do Governador do Estado; elaborar 

e atualizar o plano de contas dos órgãos da Administração Direta e aprovar os da 

Administração Indireta e fundacional; acompanhar, avaliar, controlar e efetuar a escrituração 
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das operações de crédito, concessão de avais e garantias realizadas pelo Governo do Estado; 

efetuar a escrituração das receitas e despesas; opinar em assuntos de contabilidade pública; 

definir e manter sistema de informatização na execução da contabilidade; manter com o 

Tribunal de Contas do Estado colaboração técnica na área contábil para integrar os controles; 

aconselhar a realização de auditorias ou tomadas de contas; emitir parecer sobre sua 

competência e exercer outras atividades correlatas atribuídas pelo Controlador Geral. 

 A Subcoordenadoria de Contabilidade é o órgão responsável pelas atividades 

contábeis do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial e compete-lhe: efetuar a 

escrituração das receitas e despesas; coordenar a execução dos lançamentos contábeis; 

examinar, informar e registrar os processos de créditos adicionais; organizar os balancetes 

mensais e os quadros demonstrativos e comparativos; escriturar os “restos a pagar”; elaborar 

os balanços gerais com suas análises; o relatório anual das atividades contábeis; proceder 

exames técnicos para instruir os processos administrativos e exercer outras atividades 

correlatas atribuídas pelo Contador Geral. 

 

4.3  Estrutura Funcional da CONTROL/RN 

  

 A Lei Complementar nº 430, de 1º de julho de 2010, instituiu o Plano de Cargos, 

Salários e Carreiras dos Servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 De acordo com o art. 3° da LC n° 430/2010, o quadro de pessoal da Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte é composto por quadros de pessoal permanente, 

suplementar e comissionado. 

 O quadro de pessoal permanente, conforme Quadro 1, é constituído pelos Técnicos de 

Controle Interno e pelos Analistas Contábeis, que são cargos de provimento efetivo, 

estruturados em classes e níveis, conforme a natureza, grau de complexidade e 

responsabilidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas para o seu desempenho 

e, formam os grupos de controle interno e de contabilidade pública. 

As vagas ocupadas pelos Técnicos de Controle Interno ocorreram por meio do único e 

último concurso público realizado pelo órgão em 2002, com trinta vagas, sendo preenchidas 

sete por força de decisão judicial, restando vinte e três vagas disponíveis para a função. Já o 

cargo de Analista Contábil foi criado pela Lei Complementar nº 430/2010, com trinta vagas 

em aberto, pelo motivo da não realização de concurso público. 
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Quadro 1 - Pessoal do Quadro Permanente da CONTROL. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

  

 O quadro suplementar é constituído pelo conjunto de servidores do Estado que foram 

relotados ou redistribuídos à Controladoria e se encontram em exercício atualmente no órgão, 

conforme dados do Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Pessoal do Quadro Suplementar da CONTROL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

 De acordo com o anexo IV da LC nº 430/2010, a padronização do pessoal do quadro 

suplementar ocorreu da seguinte forma: os técnicos de nível superior, assistente técnico 

previdenciário, técnico administrativo em saúde e engenheiro, foram enquadrados nos cargos 

de nível superior de assistente de controle interno e assistente contábil, conforme suas áreas 

de atuação. As funções de técnico especializado “D”, agente administrativo, agente 

administrativo previdenciário, professor e assistente bancário, foram enquadrados nos cargos 

de nível médio de auxiliar de controle interno e auxiliar de contabilidade, de acordo com suas 

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE 

 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR OCUPADO VAGO 

 

  TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 07 23 
 

  ANALISTA CONTÁBIL 0 30 
 

QUADRO DE PESSOAL SUPLEMENTAR 

 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR OCUPADO VAGO  

  
ASSISTENTE DE CONTROLE 

INTERNO 
11 01  

  ASSISTENTE CONTÁBIL 04 02  

  CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OCUPADO VAGO  

  AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 08 03  

  AUXILIAR DE CONTABILIDADE 06 02  

  CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR OCUPADO VAGO  

  AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL 03 01  



57 
 

áreas de atuação. Os que tinham a função de auxiliar de serviços gerais, se enquadraram no 

cargo de auxiliar de apoio operacional, de nível elementar. 

 Conforme parágrafo sétimo, do art. 3º da Lei Complementar nº 430/2010, os cargos 

previstos no quadro suplementar do órgão serão extintos na medida em forem declarados 

vagos.  

 No total, são 39 funcionários no quadro efetivo e suplementar. Porém, são 73 

funcionários lotados na Controladoria, entre, efetivos, comissionados, cedidos, redistribuídos, 

terceirizados, estagiários e menores-aprendizes. 

 O quadro de pessoal comissionado, conforme Quadro 3, compreende as atividades de 

direção, chefia e assessoramento, classificadas de acordo com o nível e responsabilidade das 

funções exercidas. 

 

Quadro 3 - Quadro de Pessoal Comissionado da CONTROL. 
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO 

CONTROLADOR GERAL 

SECRETÁRIO ADJUNTO  

CHEFE DE GABINETE 

COORDENADOR DE ASS. JURÍDICA DE NORMAS TÉCNICAS E INFORMÁTICA 

CONTADOR GERAL 

AUDITOR GERAL 

SUBCOORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE 

SUBCOORDENADOR DE CONTABILIDADE 

SUBCOORDENADOR SETORIAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

UNIDADE INSTRUMENTAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

C-4 (07) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 De acordo com o parágrafo 8º do art. 3º da LC nº 430/2010, os cargos comissionados 

serão exercidos preferencialmente pelos servidores efetivos do órgão, conforme o grau de 

instrução e a experiência nas atribuições do cargo. São 17 cargos comissionados de livre 

nomeação e exoneração. 

 Quanto à progressão funcional do servidor do órgão, conforme art. 13 da Lei 

Complementar nº 430/2010, poderá ocorrer por antiguidade e por mérito. Ocorre entre classes 

e níveis, e são iguais para os funcionários dos quadros efetivo e suplementar. As classes são 

em número de cinco (1 a 5), e os níveis são em número de três (A, B e C) em cada classe.  

 As remunerações dos servidores estão declaradas nos anexos I – A, I – B e anexo II – 

A da LC nº 430/2010 e compõem-se de: vencimento básico, Gratificação de Desempenho – 

GD e Gratificação de Representação de Gabinete. O vencimento básico inicial para os cargos 

de nível superior é de R$ 3.095,56 (três mil e noventa e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos) e no final da carreira, de R$ 7.666,58 (sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e 
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cinquenta e oito centavos). Para os cargos de nível médio, o vencimento básico inicial é de R$ 

1.547,82 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e no final da 

carreira, de R$ 3.833,30 (três mil oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos). E os de 

nível elementar, o vencimento básico inicial é de R$ 773,91 (setecentos e setenta e três reais e 

noventa e um centavos) e no final da carreira, de R$ 1.916,64 (um mil novecentos e dezesseis 

reais e sessenta e quatro centavos). A gratificação de desempenho – GD, é de caráter 

permanente e atribuída aos servidores efetivos do Controle Interno e Contabilidade, e 

atualmente é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). A gratificação de gabinete não tem 

caráter permanente, e atualmente é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

 A atual estrutura da CONTROL/RN pode ser visualizada por meio do organograma 

representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

  Fonte: CONTROL/RN.   
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5 DIAGNÓSTICOS DA CONTROL/RN 

 

 Neste capitulo, apresentam-se dois tipos de diagnóstico: organizacional e de pessoal, 

que foram realizados por meio da análise das entrevistas, com a finalidade de apresentar a 

situação atual do órgão, tendo como base, os diagnósticos realizados pelo CONACI em 2009. 

Além de apresentar a situação organizacional e de pessoal do órgão, tem como objetivo 

contribuir para a elaboração de propostas que possam efetivamente servir de meio de 

transformação e evolução do órgão de Controle Interno, pois, as macrofunções e carreiras 

sugeridas pela PEC nº 45/2009, requerem estruturas fortes e adequadas, que possam sustentar 

o desempenho de suas atividades. 

 

5.1 Diagnóstico da Gestão Organizacional 

 

 O diagnostico apresentado nesta seção segue a sequência de perguntas fechadas e 

abertas conforme roteiro de entrevista (vide Apêndice A) aplicado junto ao Secretário 

Adjunto, Auditor Geral, Técnicos de Controle Interno, Assistentes de Controle Interno e 

Auxiliares de Controle Interno. No total foram realizadas 10 (dez) entrevistas com chefes e 

funcionários lotados no Setor de Auditoria. 

 Sobre as atividades que são realizadas pela CONTROL/RN, de acordo com os 

entrevistados, o que pode ser visualizado no Gráfico 1, destacam-se: Controle Interno, 

Contabilidade, Auditoria, Tomadas de Contas, Prevenção e Combate à Corrupção, Orçamento 

e Planejamento e Administração Financeira.  

 

Gráfico 1 - Atividades Realizadas pela CONTROL/RN. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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 Destaca-se que a atividade de Controle Interno foi mencionada por todos os 

entrevistados, porém, houve divergência quanto às outras atividades, como, Contabilidade, 

Auditoria, Tomada de Contas, Prevenção e Combate à Corrupção, Orçamento e Planejamento 

e Administração Financeira, que pode indicar desconhecimento por parte dos entrevistados ou 

deficiência na forma como são realizadas.  Pois, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 

14.328/99, a CONTROL/RN tem como competências as atividades de Controle Interno, 

Auditoria e Fiscalização, Contabilidade e exame prévio nos processos de atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, dentre outras. No seu regimento interno são detalhadas 

as atividades que devem ser realizadas pela Auditoria Geral e a Subcoordenadoria de 

Fiscalização Financeira e Análise, como: auditorias e tomadas de contas, gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial dos órgãos e orientação quanto ao emprego dos recursos financeiros. 

Três macrofunções sugeridas pela PEC nº 45/2009, Ouvidoria, Controladoria e Corregedoria, 

não foram mencionadas e não estão previstas no decreto que regula suas competências. 

 Quanto aos tipos de auditoria que a CONTROL/RN realiza ou executa, pode-se 

destacar: regularidade ou conformidade, especiais e outras, conforme Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 - Tipos de auditorias realizadas pela CONTROL/RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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14.328/99 que especifica as competências do órgão, assim como o Decreto nº 13.745/98, do 

regimento interno, não destacam os tipos de auditorias que o órgão deve realizar. A PEC nº 

45/2009, também não detalha os tipos de auditorias que devem ser realizadas nos órgãos de 

Controle Interno.  

 Em relação à natureza das auditorias que são realizadas pela CONTROL/RN, 

destacam-se: auditorias subsequentes e auditorias concomitantes, conforme Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Natureza das auditorias realizadas pela CONTROL/RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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recomendações dos relatórios de auditoria são implementadas. (CHAVES, 2009). Quanto ao 

monitoramento, apenas dois entrevistados mencionaram a sua existência, o que é um indício 

de que o órgão desenvolve esta etapa com deficiência e não controla as recomendações feitas 

nos relatórios de auditoria.  

 

Gráfico 4 – Etapas seguidas no processo de auditoria da CONTROL/RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 Em relação à execução das auditorias, todos os entrevistados responderam que não são 
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Gráfico 5 - Iniciativas das auditorias na CONTROL/RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 Sobre a destinação dos relatórios de auditoria da CONTROL/RN, foram mencionados: 

Tribunal de Contas do Estado, Governador do Estado, Ministério Público do Estado, chefes 

dos órgãos auditados e controlador, de acordo com os dados do Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Destinação dos relatórios de auditoria. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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 Quanto à existência na Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte de um 

planejamento de auditoria, todos os entrevistados responderam que não existe. As respostas 

evidenciam que as auditorias são elaboradas sem os critérios técnicos que a função exige. 

 No que diz respeito à existência de um manual de auditoria elaborado pela 

CONTROL/RN, todos responderam não existir, o que pode dificultar a realização da 

atividade no órgão. 

 Com relação às metodologias e técnicas adotadas na realização dos trabalhos de 

auditoria pela CONTROL/RN, foram mencionadas: análise documental, exames dos registros, 

conferência de cálculos, inspeção física, indagação escrita e oral, correlação das informações 

e rastreamento, de acordo com os dados do Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Técnicas de auditoria. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.   
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cálculos; confirmação externa, como a circularização; exame dos registros; correlação das 

informações obtidas; inspeção física; observação; corte das operações ou cut-off e 

rastreamento (CASTRO, 2010). Ou seja, há evidências de que a atividade de auditoria não 

está sendo executada de acordo com as normas técnicas exigidas em suas etapas de realização. 
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 Em referência aos tipos de relatórios que são feitos com maior frequência pela 

CONTROL/RN, os que mais prevaleceram foram: parecer técnico, relatórios de auditoria, 

relatórios sobre tomadas de contas especiais, outros relatórios e nota técnica, conforme dados 

do Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Relatórios de auditoria. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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Gráfico 9 - Atividades de controle interno 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 De acordo com as respostas obtidas, a elaboração de normas e orientação para 

uniformizar os procedimentos é pouco desenvolvida no órgão, o que pode gerar diversos 

entendimentos sobre os procedimentos realizados. Outra atividade de Controle Interno que 

não foi mencionada pelos entrevistados diz respeito às atividades que estimulem a 

transparência e o controle social, atividades essenciais a um órgão de controle interno. A PEC 

nº 45/2009 tem como uma de suas macrofunções a ouvidoria, que por meio dela, pode gerar 

maior transparência as atividades públicas e estimular o controle social. 

 Sobre os meios de comunicação que a CONTROL/RN utiliza para dar transparência 

aos gastos públicos do Governo do Estado, foram apontados: portal da transparência, relatório 

e outros, de acordo com os dados do Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Transparência dos gastos públicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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12.527/2011, que tratam sobre a transparência das contas públicas. Nos relatórios, são 

divulgados o balanço geral do Estado e outros demonstrativos contábeis na internet. Quantos 

aos outros, alguns entrevistados mencionaram não existir meios de comunicação e outros 

consideraram muito fraco. Constata-se que o órgão só disponibiliza as informações que são 

obrigatórias por lei, deixando de dar transparência às atividades que são realizadas pela 

instituição, como exemplo, os relatórios das auditorias. 

 Quanto aos serviços que são disponibilizados pela CONTROL/RN pela internet, os 

entrevistados responderam: espaço para interlocução com o usuário (fale conosco) e certidões 

de regularidade de convênios, conforme Gráfico 11. 

  

Gráfico 11 - Serviços disponibilizados pela internet. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 Apesar de existir um espaço de interlocução com o usuário (fale conosco), o serviço 

não vem sendo utilizado com frequência, pois conforme informação das chefias, até o 

momento, não receberam nenhuma solicitação por meio do canal. Restando apenas a emissão 

de certidões de regularidade dos convênios. 

 Sobre a existência de relatório anual das atividades da CONTROL/RN, todos os 

entrevistados responderam não existir, com exceção do Secretário Adjunto, que afirmou que o 

órgão elabora relatório de suas atividades anuais, junto com o balanço geral. Conclui-se, que 

não existe publicidade do relatório, o que causa desconhecimento pelos próprios funcionários, 

quanto à existência e conteúdo do mesmo.   

 Para finalizar a entrevista, foi pedido aos entrevistados que relatassem as principais 

dificuldades enfrentadas pela CONTROL/RN e, em seguida, que dessem sugestões para 

resolução dos problemas. De acordo com os relatos dos entrevistados, as principais 

dificuldades enfrentadas são: 

 Ausência de capacitação e treinamento dos funcionários; 

 Estrutura física inadequada; 
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 Número de funcionários insuficiente; 

 Ingerência; 

 Lobby de fornecedores; 

 Pressão para liberar processos irregulares; 

 Ausência de programas que auxiliem as atividades; 

 Falta de cumprimento de normas; 

 Distribuição não uniforme dos processos; 

 Cargos comissionados exercidos por pessoas sem formação na área. 

 As sugestões dos entrevistados para resolver os problemas da CONTROL/RN foram: 

 Capacitação continua dos funcionários; 

 Realização de concurso público; 

 Existência de uma unidade de ouvidoria e corregedoria no órgão; 

 Cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos; 

 Reestruturar o órgão nos moldes da Controladoria Geral da União; 

 Informatização dos processos; 

 Descentralização da auditoria de conformidade; 

 Realização de outros tipos de auditoria pelo corpo técnico; 

 Reestruturação do organograma; 

 Melhorar a forma de distribuição dos processos; 

 Melhorar o fluxo de comunicação interna. 

 Existência de um setor de tecnologia de informática. 

 

Então, pode-se concluir como principais problemas na gestão organizacional de acordo 

com a sequência do diagnóstico apresentado: 

 Ausência de atividades de ouvidoria, controladoria e corregedoria, pouca ou nenhuma 

importância para as atividades de prevenção e combate a corrupção; 

 Ausência de realização de auditorias operacionais, de desempenho, de programas, ou 

seja, não avalia os gestores públicos estaduais pela sua eficiência e eficácia e não veicula 

indicadores de gestão; 

 Ausência de auditorias preventivas e concomitantes; 

 Ausência de realizações de importantes etapas no trabalho de auditoria, como a pré-

auditoria, plano de auditoria, monitoramento das recomendações feitas nos relatórios, 

comprometendo a efetividade das auditorias; 
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 Descumprimento de normas de conduta na elaboração dos trabalhos de auditoria, 

como a falta de competência e conhecimento necessários; 

 Realizações de auditorias em sua maior parte somente por meio de denúncias, ou seja, 

não existem outros critérios para a realização das mesmas; 

 Ausência de planejamento de auditoria; 

 Ausência de manual de auditoria e normas técnicas; 

 Desconsiderações de técnicas de auditorias em sua execução, como: programa de 

auditoria, circularização, cut-off, rastreamento, dentre outras; 

 Ausência de atividades que estimulem a transparência e o controle social; 

 Meios de comunicação ineficientes, sem disponibilização do relatório de suas 

atividades, divulgando somente informações obrigatórias, via portal da transparência; 

 Poucos serviços disponibilizados via internet, dispondo apenas de um canal de 

interlocução com o usuário (fale conosco) e emissão de certidões de regularidade de 

convênios. 

 Como resultado do diagnóstico, constata-se que a Controladoria Geral do Estado do 

Rio Grande do Norte exerce suas atividades com deficiências, principalmente, na área de 

auditoria. Quanto ao cumprimento de suas competências de acordo com o Decreto nº 

14.328/99, deixa de proceder ao exame prévio nos processos originários de atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial. Em relação às macrofunções contempladas pela PEC 

nº 45/2009, não exerce atividades de controladoria, ouvidoria e corregedoria e nem possui 

carreiras específicas, principalmente na área de auditoria. 

 

5.2 Diagnóstico de Gestão de Pessoal 

 

 O diagnóstico apresentado nesta seção segue a sequência de perguntas fechadas e 

abertas conforme roteiro de entrevista (vide Apêndice A) aplicado com a chefia da Unidade 

Instrumental de Administração Geral – UIAG. 

 A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte – CONTROL/RN conta 

atualmente com 73 (setenta e três) funcionários lotados no órgão, conforme situação 

demonstrada no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Situação Funcional da CONTROL/RN. 
SITUAÇÃO FUNCIONAL QUANT EM EXERCÍCIO 

Efetivos  31 26 

Comissionados (efetivos, redistribuídos e cedidos) 17 17 

Redistribuídos 08 08 

Cedidos 04 04 

Aposentados 01  

Falecidos  02  

Terceirizados (ASGs) 04 04 

Estagiários (Nível Superior) 04 04 

Menores-Aprendizes 02 02 

TOTAL 73 65 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

  

Gráfico 12 - Representação do quadro funcional da CONTROL/RN. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 Dos 73 (setenta e três) funcionários lotados no órgão, 05 (cinco) servidores estão 

cedidos a outros órgãos, 01(um) está aposentado e 02 (dois) são falecidos. São, portanto, 65 

(sessenta e cinco) funcionários em exercício, dos quais 23 (vinte e três) exercem atividades na 

área meio ou de suporte e 42 (quarenta e dois) funcionários exercem atividades na área fim.  

 Quanto à existência de funcionários da área meio exercendo atividades na área fim, foi 

verificado um caso no órgão, o que constata desvio de função. 

 A faixa etária dos funcionários efetivos que mais prevalece na CONTROL/RN é a 

faixa acima de 50 anos, o que revela o envelhecimento da sua força de trabalho, podendo 

comprometer, em breve, as atividades do órgão. 
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 A média de anos de serviços dos funcionários efetivos que mais prevalece no órgão é a 

de 21 a 30 anos de serviço (75%) e acima de 30 anos de serviço (5%), o que comprova, de 

fato, que (80%) de seus funcionários estão perto ou com tempo necessário para se aposentar. 

 Quanto ao grau de escolaridade dos funcionários da CONTROL/RN, o que mais 

prevaleceu foi o de ensino superior, expressando que os mesmos são qualificados.  

 Sobre o Plano Formal de Cargos, carreiras e vencimentos que existe no órgão, Lei 

Complementar nº 430/2010, ainda não foi regulamentado, impossibilitando o crescimento dos 

funcionários na carreira. 

 Quanto aos cargos efetivos existentes no órgão, são de três tipos, conforme Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Cargos da CONTROL/RN. 
NÍVEL SUPERIOR NÍVEL MÉDIO NÍVEL FUNDAMENTAL 

Técnico de Controle Interno Auxiliar de Controle Interno Auxiliar de apoio operacional 

Assistente de Controle Interno Auxiliar de Contabilidade 

 

 

Analista Contábil   

Assistente Contábil   

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

 Conforme se observa no quadro, não existe o Cargo de Auditor de Controle Interno, 

mesmo sendo a auditoria uma de suas atividades fim. Isso evidencia que a mesma está sendo 

executada por funcionários sem habilitação para a função.   

 Também foi constatado no diagnóstico que não existe orçamento específico no órgão 

para ações relacionadas a recursos humanos, exceto a folha atual de pessoal. Isso revela que 

não há previsão para um novo concurso e, tampouco, recursos para a capacitação dos 

servidores.  

 Alem de não existir previsão orçamentária para capacitação dos funcionários da 

CONTROL/RN, também não há uma política no órgão para ações dessa natureza. Problema 

bastante delicado, pela complexidade das atividades que são desenvolvidas pelo órgão.  

 Quanto à avaliação de desempenho dos funcionários, apesar de estar prevista na Lei 

Complementar nº 430/2010, devido à falta de regulamentação, ainda não foi implantada no 

órgão.  

 Apesar da inexistência da Comissão de avaliação de desempenho, os funcionários 

efetivos recebem uma Gratificação de Desempenho (GD), de caráter permanente, prevista na 

Lei nº 430/2010, que integra os vencimentos dos mesmos e é inerente aos cargos de Controle 
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Interno e Contabilidade Pública. Portanto, seu recebimento não está condicionado à avaliação 

de seu desempenho.  

 Com relação a concurso público, mesmo com o quadro reduzido, envelhecido e o 

crescente número de processos tramitados no órgão, não há perspectiva de realização em 

curto e médio prazo. O que existe, de acordo com a responsável pelo setor pessoal, é apenas 

um estudo, inclusive, com alterações na lei de Cargos, Carreiras e Vencimentos. 

 Também não existe na CONTROL/RN um programa de integração e capacitação para 

formar novos servidores, que possam ingressar no órgão.  

 Por último, pediu-se para a chefia da UIAG relatar as principais dificuldades 

enfrentadas pelo órgão no setor de recursos humanos. Um dos problemas abordados foi a falta 

de pessoal, onde uma única pessoa acumula e responde pelas funções de almoxarifado, 

patrimônio, compras, gestão de pessoas, gerenciamento e suporte aos setores de Protocolo 

Geral e Gabinete, dificultando a conclusão das tarefas e atrapalhando a tempestividade das 

rotinas. Outro problema é a crise orçamentária e financeira do Governo do Estado, aliada à 

falta de envolvimento por parte do titular da pasta da CONTROL/RN, quanto às tomadas de 

decisões, em questões que envolvem diretamente a manutenção e o funcionamento do órgão. 

 Outro problema evidenciado foi a existência de um clima organizacional tenso e, por 

vezes hostil, entre os colegas de trabalho e atritos hierárquicos quase que rotineiramente. 

Também comentou sobre o baixo valor de representação do Cargo Comissionado que exerce, 

sendo inferior a uma gratificação de gabinete, que é concedida aos demais servidores, 

contribuindo desta forma, para uma desmotivação do exercício do cargo, que exige muita 

responsabilidade. 

 Então, pode-se destacar como principais problemas na gestão de recursos humanos de 

acordo com o diagnóstico: 

 Quadro funcional envelhecido, com a maioria dos servidores, (80%), na faixa acima de 

50 anos de idade e com tempo próximo ou já completo para aposentadoria; 

 Funcionário do quadro da atividade meio, exercendo atividade fim, caracterizando 

desvio de função; 

 Não há previsão de concurso público para o órgão, mesmo com quadro envelhecido e 

com existência de vagas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos; 

 Ausência do Cargo de Auditor de Controle Interno ou Governamental mesmo sendo a 

auditoria umas das atividades fim, caracterizando desvio de função, por parte dos 
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funcionários que exercem a atividade sem a devida competência. Só há no órgão, uma 

única função comissionada de Auditor Geral; 

 Ausência de regulamentação da Lei nº 430/2010, Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimento do órgão, prejudicando o crescimento dos funcionários na carreira; 

 Ausência de políticas de capacitação e treinamento contínuo para os novos e antigos 

funcionários, gerando insegurança e desconforto nas realizações das tarefas, devido à 

complexidade do trabalho; 

 Acumulação de funções por falta de funcionários, dificultando a realização das tarefas e 

gerando um quadro de acúmulo de serviço e pressão para o servidor;  

 Ausência de avaliação de desempenho; 

 Clima organizacional tenso e hostil entre os colegas de trabalho e atritos hierárquicos 

rotineiros;  

 Falta de envolvimento ou comprometimento por parte do titular do órgão, em questões 

que envolvem a manutenção e o funcionamento do mesmo. 

 

 Conclui-se que a Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, precisa se 

reestruturar na área de gestão de pessoal, para que possa se adequar as macrofunções 

sugeridas pela PEC nº 45/2009. 
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6 PROPOSTAS PARA A CONTROL/RN 

 

 Neste capitulo, foram sugeridas propostas para o órgão na área de gestão 

organizacional e de pessoal. As propostas foram baseadas nos diagnósticos efetuados, com o 

objetivo de amenizar os problemas relatados para fortalecer sua estrutura, com isso, poder 

recepcionar todas as atividades sugeridas pela PEC nº 45/2009. Também foram feitas 

comparações da situação atual com a proposta, para certificar a vantagem de última sobre a 

primeira.  

 

6.1 Propostas na área de gestão organizacional 

 

Quadro 6 - 1ª Proposta da gestão organizacional – alteração da Lei de Controle Interno do 

Estado do Rio Grande do Norte. 
Situação atual: De acordo com o diagnóstico efetuado, não existe no órgão as atividades de 

ouvidoria, controladoria, correição e atividades que promovam a prevenção e o combate à corrupção. 

Situação Proposta: Propor a alteração da Lei Complementar nº 150 de 09 de janeiro de 1997, que 

institui o Sistema Integrado de Controle Interno do Poder Executivo, cria e organiza a Controladoria 

Geral do Estado e dá outras providências, acrescentando ao art. 3º da lei, os incisos X, XI, XII E XIII com 

as seguintes redações: 

X – exercer atividades na área de ouvidoria, com a finalidade de fomentar o controle social e 

participação popular, por meio do recebimento de denúncias, para apuração e tratamento das mesmas, 

criando canais para que os cidadãos possam se manifestar sobre os serviços postos a sua disposição e 

adequar a regular aplicação dos recursos públicos; 

XI – exercer atividades de controladoria para subsidiar os gestores na tomada de decisões 

governamentais e propiciar melhoria na governança e qualidade do gasto público com análise de 

informações relativas a custos, eficiência, desempenho e cumprimento de metas e objetivos sobre os 

programas de governo; 

XII – exercer atividades de correição para apurar os ilícitos administrativos, praticados no âmbito 

da administração publica estadual, através de atividades que previnam e apurem as irregularidades 

funcionais, por meio de processos administrativos; 

XIII – promover atividades de prevenção e combate a corrupção.  

Vantagem da Situação Proposta: Fomentar o controle social e a participação popular, subsidiar 

os gestores para uma melhor governança, apurar ilícitos administrativos e prever e combater a corrupção. 

Outra vantagem seria o controle efetivo dos gastos públicos e o fortalecimento do órgão de Controle 

Interno do Estado, se adequando a PEC nº 45/2009. Em suma, as vantagens seriam nas áreas de justiça 

social, proteção contra a corrupção, combate a corrupção e promoção da cidadania.  

Fonte: Elaborado pelo autora, 2014.  
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Quadro 7 - 2ª Proposta da gestão organizacional – alteração do Regimento Interno da 

CONTROL/RN. 
Situação atual: O regimento Interno da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, 

aprovado por meio do Decreto nº 13.745/1998, não dispõe em suas competências, das atividades de ouvidoria, 

controladoria, correição e atividades de prevenção e combate a corrupção.  

Situação Proposta: Propor a alteração do Decreto nº 13.745 de 16 de janeiro de 1998, que trata do 

Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado – CONTROL/RN, descrevendo de forma detalhada, as 

competências das atividades de: ouvidoria, controladoria, correição e atividades de prevenção e combate a 

corrupção.  

Vantagem da Situação Proposta: Detalhar as novas atividades para que elas possam ser desenvolvidas e 

aplicadas na Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. A vantagem é que as atividades seriam 

logo implantadas com a alteração do Decreto e o Estado ganharia com um controle interno mais forte, com 

atividades de proteção e combate contra a corrupção, ampliação do atendimento ao cidadão e promoção da 

cidadania. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 8 - 3ª Proposta da gestão organizacional – reestruturar o Setor de Auditoria da 

CONTROL/RN. 
Situação atual: A Estrutura atual da Auditoria Geral se desdobra internamente em 06 SUFIFN(S), 

Subcoordenadorias de Fiscalização Financeira e Análise. As SUFIFNS 1, 3 e 6, dividem os processos de todas as 

Secretárias do Estado e órgãos da Administração Indireta; A SUFIFN 2 analisa as despesas de pessoal, A 

SUFIFN 4, analisa os convênios e a SUFIFN 5, analisa as prestações de contas das diárias, fundo fixo, dentre 

outras. Para coordenar todas essas atividades, o órgão conta apenas, com um Subcoordenador e um Auditor 

Geral. A atividade de auditoria é exercida com deficiência. 

Situação Proposta: Propor a reestruturação do Setor de Auditoria Geral – AUGE com a criação de 

Coordenadorias Gerais de Auditorias nas áreas de Controles de Gestão, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços, Gestão 

Operacional e Gestão da Tecnologia da Informação. Cada área teria um coordenador responsável com função 

comissionada que seriam preenchidas por Auditores de Controle Interno. E ao mesmo tempo, propor a extinção 

da Subcoordenadoria de Fiscalização Financeira e Análise (SUFIFN), realocando seus funcionários pelas 

Coordenadorias de Auditorias.  

Vantagem da Situação Proposta: Com a reestruturação sugerida, cada Coordenadoria teria um chefe 

responsável pelas suas atividades e pelos seus funcionários. A vantagem seria uma auditoria mais eficaz, com 

funcionários qualificados e treinados e com uma orientação mais especifica de cada área. A vantagem é a 

melhoria das atividades de Controle Interno, prevenindo e combatendo a corrupção no Estado. Outra vantagem 

seria a eficiência operacional no setor de auditoria. A vantagem da extinção seria a economia de pessoal, pois os 

seus funcionários, seriam redistribuídos pelas Coordenadorias Gerais de Auditoria. As coordenadorias a 

princípio não precisariam contratar novos funcionários. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 



76 
 

Quadro 9 - 4ª Proposta da gestão organizacional – desvincular a Assessoria Jurídica do setor 

de Normas Técnicas e Informática. 
Situação atual: A assessoria jurídica funciona junto com o setor de normas técnicas e informática. 

Situação Proposta: Propor a desvinculação da assessoria jurídica do setor de normas técnicas e 

informática, pois com a criação da Coordenadoria Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação, não seria 

necessário essa atividade estar vinculada a assessoria jurídica. 

Vantagem da Situação Proposta: A desvinculação seria necessária para que a assessoria jurídica atuasse 

somente na elaboração dos pareceres jurídicos e outras atividades de sua área fim. A vantagem seria a eficiência 

operacional do setor da assessoria jurídica, pois a mesma, não iria se preocupar em elaborar normas técnicas e 

nem normas da área de informática. Outra vantagem é que o órgão teria um setor especializado em Tecnologia 

da Informação. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 10 - 5ª Proposta da gestão organizacional – criação da Coordenadoria Geral de 

Finanças e Planejamento e extinção da Subcoordenadoria Setorial de Finanças e 

Planejamento. 
Situação atual: A Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento do órgão é composta por uma 

única pessoa que é o subcoordenador que não tem formação superior em ciências contábeis, formação essencial 

para a execução de suas atividades, de acordo com o seu regimento interno. 

Situação Proposta: Propor a extinção da Subcoordenadoria Setorial de Finanças e Planejamento e propor 

a criação da Coordenadoria Geral de Finanças e Planejamento, cuja chefia seria exercida por um Analista 

Contábil com o cargo de Coordenador Geral de Finanças e Planejamento, função comissionada e exclusiva para 

servidores efetivos do órgão. 

Vantagem da Situação Proposta: Eficiência na execução de todas as suas atividades. Sendo uma delas, 

apurar, analisar e controlar custos. Controle mais efetivo dos gastos do órgão. A vantagem seria na eficiência 

operacional do setor. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 11 - 6ª Proposta da gestão organizacional – criação da Corregedoria Geral. 
Situação atual: Não existe na Controladoria Geral do Estado do Rio Grande Norte atividades de 

corregedoria. 

Situação Proposta: Propor a criação da Corregedoria - Geral, com a função de Corregedor Geral, função 

comissionada e exclusiva para funcionários efetivos do Estado, com experiência na área pessoal e jurídica. O 

Corregedor Geral que seria responsável pela criação da comissão de sindicância e outras funções do cargo. 

Vantagem da Situação Proposta: IORIO (2012) ressalta que a instauração de procedimentos 

disciplinares é quase improvável, quando a atividade correcional é desempenhada de forma eficiente.  

Complementa que ela não deve ser instrumento de intimidação para os servidores públicos e sim para 

aperfeiçoar o serviço público. A vantagem seria na prevenção e combate a corrupção, pois a corregedoria além 

de punir o funcionário ímprobo, realiza atividades de prevenção de ilícitos administrativos, conforme ressalta o 

autor acima. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  
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Quadro 12 - 7ª Proposta da gestão organizacional – criação da Ouvidoria Geral. 
Situação atual: Não existe na Controladoria Geral do Estado do Rio Grande Norte atividades de 

ouvidoria. 

Situação Proposta: Propor a criação da Ouvidoria Geral, com a criação do cargo de Ouvidor Geral, 

sendo a função comissionada e exclusiva para funcionários efetivos do Estado com experiência na área. 

Vantagem da Situação Proposta: A ouvidoria pública é um autêntico instrumento da democracia 

participativa, onde o cidadão comum ganha voz ativa na hora em que suas críticas, denúncias ou sugestões são 

recepcionadas pela administração, colaborando desta forma, para aprimorar os atos do governo. (LYRA, 2004). 

As vantagens seriam na amplitude no atendimento do cidadão, proteção contra a corrupção e promoção da 

cidadania. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 13 - 8ª Proposta da gestão organizacional – criação da Coordenadoria Geral de 

Contabilidade e extinção da Subcoordenadoria de Contabilidade. 
Situação atual: A subcoordenadoria de Contabilidade (SUCON) é o órgão responsável pelas atividades 

contábeis e tem como responsável o subcoordenador ao qual os funcionários são subordinados. Tem no seu 

quadro efetivo somente quatro funcionários com nível superior, sendo dois afastados, e o restante dos 

funcionários com nível médio. 

Situação Proposta: Propor a extinção da Subcoordenadoria de Contabilidade e criar a Coordenadoria 

Geral de Contabilidade, com a criação do cargo de Coordenador Geral de contabilidade, subordinado ao 

Contador Geral, e responsável pelos Analistas contábeis, contratados por concurso. O Coordenador Geral de 

Contabilidade seria uma função comissionada, exclusiva para funcionários efetivos do Estado com experiência e 

formação superior na área contábil.  

Vantagem da Situação Proposta: A vantagem seria na eficiência operacional do setor de contabilidade, 

que contaria com funcionários qualificados e com um Coordenador com experiência na área.   

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Por último, propor um novo organograma para a Controladoria Geral do Estado do Rio 

Grande do Norte, de acordo com o modelo a seguir: 
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Figura 2 -  Organograma Proposto para a CONTROL/RN. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

6.2 Propostas na área de gestão de pessoal 

 

Quadro 14 - 1ª Proposta da gestão de pessoal – criação do cargo de Auditor de Controle 

Interno. 
Situação atual: As auditorias no órgão são realizada pelos Técnicos de Controle Interno. O cargo foi 

criado pela Lei nº 7.902/2000 e não consta em suas competências, a atividade de auditoria, o que configura 

desvio de função. Os mesmos não foram treinados para a função e seus salários não são condizentes com a 

complexa atividade que realizam por determinação superior. 

Situação Proposta: Propor a alteração da Lei Complementar nº 430/2010, mudando a denominação, 

competência e salário do Cargo de Técnico de Controle Interno, cargo de nível superior, para Auditor de 

Controle Interno, em virtude dos mesmos exercerem no órgão, atividades de auditoria.  

Vantagem da situação Proposta: De acordo com a PEC nº 45/2009, as atividades de Controle Interno 

devem ser exercidas por servidores organizados em carreiras específicas na forma da lei. Então, a Controladoria 

contaria com a carreira de Auditor de Controle Interno, contando com servidores capazes e treinados para ajudar 

no cumprimento de sua missão institucional. A política de remuneração constitui o maior incentivo pecuniário da 

organização. Para que ela seja justa, devem ser observados critérios como: a complexidade das atribuições 

desempenhadas, as competências requeridas para tal, às responsabilidades envolvidas em sua execução e o 

desempenho do servidor. (MARCONI, 2010). A vantagem da proposta seria a eficiência operacional e maior 

proteção e combate à corrupção. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 



79 
 

Quadro 15 - 2ª Proposta da gestão de pessoal – criação dos cargos de Analista de Controle 

Interno e Auxiliar Operacional. 
Situação atual: A CONTROL tem um quadro suplementar, que foi constituído por servidores do Estado 

relotados ou redistribuídos e foram enquadrados ao plano em 2010. A realidade é que a maioria desse pessoal, 

80%, já conta com tempo para aposentaria ou estão muito próximo a ele. A Lei nº 430/2010, do Plano de Cargos 

e Salários, cita em seu parágrafo sétimo, art. 3º, que os cargos serão extintos na medida em que forem declarados 

vagos. Ou seja, além do órgão ficar sem os cargos do quadro suplementar, ficará sem pessoal suficiente para 

realizar suas atividades.  

Situação Proposta: Propor a criação de novas carreiras de nível médio e superior com as denominações 

de Auxiliar Operacional e Analista de Controle Interno, em virtude do pessoal do quadro suplementar já estar 

perto ou com tempo completo para aposentadoria. Os cargos também seriam necessários para comportar a nova 

estrutura proposta na parte organizacional, de acordo com a PEC nº 45/2009. 

Vantagem da situação proposta: Condições para a renovação do quadro funcional da Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Desenvolvimento das atividades por pessoas concursadas e 

qualificadas para as devidas funções, proporcionando um serviço público com mais qualidade, eficiência e 

eficácia.  O planejamento da força de trabalho deve ser um processo sistemático e continuo de avaliação das 

necessidades futuras dos recursos humanos, em relação à quantidade, composição e perfil, e assim, possa definir 

estratégias e ações que sejam relevantes para alcançar seus objetivos. (MARCONI, 2010). A vantagem seria o 

ganho com a eficiência operacional. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 16 - 3ª Proposta da gestão de pessoal – Regulamentação do Plano de Cargos, Salários 

e Carreiras da CONTROL/RN. 
Situação atual: A Lei nº 430 de 1º de julho de 2010 que instituiu o Plano de Cargos, Salários e Carreiras 

dos servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte até o presente momento não foi 

regulamentada, impedindo que os seus funcionários cresçam na carreira. Uma lei sem regulamentação não pode 

ser aplicada.  

Situação Proposta: Propor a regulamentação da Lei nº 430/2010, do Plano de Cargos, Salários e 

Carreiras da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 

Vantagem da situação proposta: Com a regulamentação da lei os funcionários receberiam os benefícios 

a que tem direito. Com a não regulamentação da Lei o Governo está negando direitos legais aos seus 

funcionários. A grande vantagem é o cumprimento das normas legais e a justiça social.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

  

Quadro 17 - 4ª Proposta da gestão de pessoal – realização de concurso para o cargo de 

Auditor de Controle Interno. 
Situação atual: A controladoria deixa de realizar algumas auditorias importantes, como as operacionais, 

ou um maior número de auditorias, por que não dispõe de pessoal suficiente para realização de suas tarefas. Não 

existe no quadro funcional do órgão o cargo de Auditor de Controle Interno. As auditorias são realizadas pelos 

Técnicos de Controle Interno que são em número de 07(sete) funcionários. 
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Situação Proposta: Propor a realização de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno, 

disponibilizando 23 (vinte e três) vagas imediatas. O número de vagas é decorrente do último concurso que foi 

realizado pelo órgão e não foram preenchidas. 

Vantagem da situação Proposta: O órgão disporia de mais servidores qualificados para realizar um 

maior número de auditorias, com mais eficiência e qualidade. A vantagem seria ganho de eficiência no serviço 

público, ampliação de serviços públicos para população, com a realização de mais auditorias, contribuindo para 

combater a corrupção no Estado. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 18 - 5ª Proposta da gestão de pessoal – realização de concurso público para o cargo 

de Analista Contábil. 
Situação atual: A Contadoria do Estado faz parte da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, assim como em outros setores, a contabilidade não dispõe de funcionários suficiente para suas funções. 

Os servidores existentes já estão em vias de se aposentar e o setor precisa de mais funcionários. 

Situação Proposta: Propor a realização de concurso público para o Cargo de Analista Contábil, com 30 

(trinta) vagas imediatas, e exigência para preenchimento da vaga, formação em curso superior na área de 

Ciências Contábeis. As vagas já estão disponíveis no plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL/RN. 

Vantagem da Situação Proposta: O órgão contaria com uma equipe de funcionários qualificados, 

gerando um ganho para o setor. A vantagem da situação seria a eficiência operacional no setor de contabilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 19 - 6 ª Proposta da gestão de pessoal – realização de concurso público para os 

cargos de Analista de Controle Interno e Auxiliar Operacional. 
Situação atual: Com um número reduzido de funcionários para dar apoio aos setores do órgão, assim 

como para o setor de auditoria, alguns funcionários acumulam várias funções, comprometendo a realização das 

tarefas e gerando pressão para os mesmos. 

Situação Proposta: Propor a realização de concurso público para os cargos de Auxiliar Operacional e 

Analista de Controle Interno, com exigência para preenchimento das vagas, a conclusão do curso de ensino 

médio e superior, respectivamente.  

Vantagem da situação Proposta: Acabaria com o acúmulo de funções no órgão, gerando um ambiente 

mais tranquilo e melhorando a qualidade dos serviços oferecidos à população. A vantagem seria amplitude no 

atendimento da população e eficiência operacional.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.  

 

Quadro 20ª Proposta da gestão de pessoal – Criação da Comissão de Avaliação de 

Desempenho para a CONTROL/RN. 
Situação atual: Apesar de estar prevista na Lei nº 430/2010, que não está regulamentada, não há uma 

comissão para avaliação de seus funcionários. 

Situação Proposta: Propor a criação da Comissão de Avaliação de Desempenho, que seria composta pela 

chefia do Setor de Recursos Humanos, pelo Auditor Geral e pelo Contador Geral. 
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Vantagem da Situação Proposta: É uma forma de comprometer e estimular o servidor público a 

trabalhar com mais eficiência e gerar uma maior qualidade nos serviços postos à população. Uma política 

consistente de avaliação de desempenho reconhece e premia a busca pelo aumento da produtividade. O resultado 

é medido pelo percentual de cumprimento das metas que são preestabelecidas pelo planejamento estratégico. 

(MARCONI, 2010). A vantagem seria na eficiência operacional das atividades realizadas pelo órgão, com o 

funcionário mais comprometido. Outra vantagem seria a justiça social, premiando o servidor que trabalha mais.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

6.3 Limitações das Propostas 

 

 As propostas descritas anteriormente foram baseadas nos diagnósticos realizados e na 

PEC 45/2009, que tem como propósito uniformizar as atividades de Controle Interno dos 

Estados e Municípios, assim como instituir carreiras próprias para os órgãos de controle 

interno. Contudo, sabemos que a mesma é só uma proposta e ainda está em tramitação no 

Congresso Nacional, sem saber se a mesma terá efeitos concretos nos órgãos de Controle 

Interno. O caso que temos como exemplo de órgão de Controle Interno, é a Controladoria 

Geral da União que tem em sua estrutura todas as macrofunções sugeridas pela PEC. Mas não 

podemos comparar uma estrutura Federal com estruturas Estaduais e Municipais que tem 

questões de ordem orçamentária, econômica e sociais completamente diferentes da União. 

Também podemos destacar dois Estados, Espírito Santo e Ceará, que adotaram em suas leis 

de Controle Interno as macrofunções, porém, não foram regulamentadas.  

 Também é preciso ressaltar as limitações de ordem política e econômica do Estado 

para que ocorram alterações na legislação do Controle Interno, na Lei do Plano de Cargos e 

Salários do órgão, na criação de novos cargos e na realização de concurso público. Todas as 

alterações precisariam de apoio político para serem aprovadas pela Assembleia Legislativa. 

Outra limitação é de ordem orçamentária e financeira, pois precisaria existir dotação 

orçamentária e financeira para realizar as mudanças no órgão. Também podemos destacar 

resistência interna dentro do próprio órgão e de outras secretarias por questões de disputas de 

recursos e politicamente, assim como pelo próprio governo do Estado, sem interesse de 

melhorar o seu Controle Interno. 

 Enfim, pela escassez de literatura sobre o tema, pois a proposta ainda é objeto de 

estudo do CONACI e ainda não foi aprovada e regulamentada.  

 O estudo não tem a intenção de demonstrar que as propostas apresentadas são a única 

e melhor solução para resolver os problemas da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande 

do Norte. Para isso, seria necessário um estudo bem mais aprofundado de ordem econômica, 
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política e social. Também não visa esgotar o assunto sobre os problemas enfrentados pelos 

órgãos de Controle Interno, mas apenas demonstrar que algumas propostas, se acatadas, 

amenizariam alguns dos problemas levantados nos diagnósticos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho teve como intenção apresentar uma proposta de intervenção para a 

Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como objetivo propor 

mudanças na estrutura organizacional e de pessoal, com o intuito de fortalecer o controle 

interno, tendo como base os diagnósticos realizados e a PEC nº 45/2009.  

 Para conseguir alcançar o objetivo proposto, foram realizadas revisões na literatura e 

dois diagnósticos, um na área de gestão organizacional e outro sobre a área de gestão de 

pessoal do órgão. 

 Quanto ao diagnóstico da gestão organizacional, foram constatados os seguintes 

problemas: ausência das atividades sugeridas pela PEC nº 45/2009, de ouvidoria, 

controladoria e corregedoria, e pouca ou nenhuma atividade de prevenção e combate a 

corrupção; deficiências nas atividades de auditoria, como ausência de auditorias operacionais, 

preventivas e concomitantes, falta de importantes etapas nos trabalhos de auditorias, como 

pré-auditoria, plano de auditoria e monitoramento; descumprimento de normas de conduta na 

elaboração dos trabalhos de auditoria, como a falta de competência e conhecimentos 

necessários para realizá-las; realização de auditorias em sua maior parte por meio de 

denúncias, sem outros critérios para a realização das mesmas; ausência de planejamento de 

auditoria; ausência de manual de auditoria e normas técnicas; desconsiderações de técnicas de 

auditoria nas suas execuções, como, programa de auditoria, circularização, cut-off, 

rastreamento e outras; ausência de atividades que estimulem a transparência e o controle 

social; meios de comunicação ineficientes, sem disponibilização de relatórios de suas 

atividades e poucos serviços disponibilizados via internet. 

 Como resultado do diagnóstico na gestão de recursos humanos foram apresentados 

problemas como: quadro funcional envelhecido, com 80% de seus servidores em vias da 

aposentadoria; desvio de função, ausência de concurso público; ausência de carreira 

especifica para o setor de auditoria; plano de cargos, carreiras e vencimento sem 

regulamentação; acúmulo de funções, inexistência de uma política de capacitação e 

treinamento contínuo; ausência de avaliação de desempenho; clima organizacional tenso e 

hostil e atritos hierárquicos rotineiros e por fim, falta de envolvimento ou comprometimento 

por parte do titular do órgão. 

 Para amenizar os problemas expostos, foram feitas propostas nas duas áreas 

diagnosticadas. 
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 Quanto às propostas na área de gestão organizacional, foram sugeridas alterações na 

lei de Controle Interno do Estado, acrescentando as atividades de ouvidoria, controladoria, 

corregedoria e promoção e combate a corrupção, assim como alterações no seu regimento 

interno, para detalhar as novas competências impostas. Também foram ventiladas propostas 

para reestruturar o setor de auditoria, com a criação de coordenadorias em áreas especificas e 

a extinção de todas as subcoordenadorias do órgão para substituí-las por coordenadorias, com 

o propósito de gerar maior eficiência operacional nos setores. Foram propostas a criação da 

Corregedoria Geral e Ouvidoria Geral com suas respectivas chefias e por fim, um novo 

organograma com a inclusão das novas atividades. Ao mesmo tempo, foi comparado por meio 

de quadros, a situação atual do órgão com a situação proposta, para constatar a vantagem da 

última sobre a primeira em questões de ordem social, eficiência operacional, combate a 

corrupção, justiça social e outras. 

 Na área de gestão de pessoal foram propostas mudanças a partir da alteração na lei de 

Cargos e Salários, com alterações de carreiras e criação de novos cargos, para se adequarem 

as competências exercidas no órgão. Como também a regulamentação da mesma, para 

regularizar a situação dos seus funcionários. Foi proposta a realização de novos concursos 

públicos em função do envelhecimento de seu quadro funcional e das novas atividades 

propostas em suas competências. Enfim, foram sugeridas a criação da Comissão de Avaliação 

de Desempenho e a criação de políticas de capacitação contínua para os funcionários do 

órgão. 

 Apesar de verificar as vantagens das propostas apresentadas, pelos motivos de suas 

limitações de ordem legal, política, econômica, orçamentária e financeira não pode ser 

considerada como proposta única e definitiva para resolver os problemas da Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Enfim, esta proposta de intervenção tem como objetivo, propor melhorias nos serviços 

de Controle Interno realizados pela Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, 

principalmente nas questões referentes às áreas de gestão organizacional e de pessoal, para 

tornar a atividade de controle mais eficiente e eficaz nos dispêndios dos gastos públicos, 

visando a melhor aplicação dos recursos públicos e a prevenção e combate da corrupção no 

Estado.  
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APÊNDICE A – Roteiros de Entrevistas 

 

Roteiro da Entrevista com o Auditor Geral e Equipe de Apoio do Setor de 

Auditoria da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Esta entrevista tem como propósito investigar quais as atividades que são 

desenvolvidas e como são desempenhadas na área organizacional pela Controladoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte, a fim de gerar um diagnóstico sobre a real situação do órgão.   

Para o levantamento dos dados necessários ao trabalho é que solicito encarecidamente a 

colaboração de V.S.ª em me conceder esta entrevista, que tem duração estimada de 30 (trinta) 

minutos. 

 

1) Quais atividades são executadas pela Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Auditoria 

(b) Controle interno 

(c) Correição administrativa 

(d) Ouvidoria 

(e) Prevenção e combate a corrupção 

(f) Contabilidade 

(g) Administração financeira 

(h) Orçamento e planejamento 

(i) Tomadas de contas 

(j) Outras _________________________________________________ 

 

2) Quais os tipos de auditoria que a Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte realiza? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) De regularidade ou Conformidade 

(b) Auditoria Operacional 

(c) Auditoria de desempenho 

(d) Auditoria de programas 

(e) Auditorias especiais 

(f) Outras _________________________________________________ 

 

3) Quanto à natureza das auditorias quais são realizadas pela CONTROL/RN? 

(a) Auditorias subsequentes 

(b) Auditorias concomitantes 

(c) Auditorias preventivas 

 

4) Quanto às etapas que compõem o processo de auditoria quais são as seguidas pela 

CONTROL/RN? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Pré- auditoria 

(b) Plano de auditoria 
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(c) Execução da auditoria 

(d) Relatório 

(e) Monitoramento das recomendações feitas nos relatórios 

(f) Efetividade do trabalho de auditoria 

 

5) As atividades no Setor de Auditoria são realizadas por Auditores? Como são 

desempenhadas estas atividades na CONTROL/ RN?  

 

6) De onde parte a iniciativa para a realização das auditorias que são realizadas pela 

CONTROL/RN? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Da controladoria 

(b) Denúncias 

(c) Governador 

(d) Chefes das secretarias e órgãos do Estado 

(e) Outros _________________________________________________ 

 

7) Quando finalizada a auditoria a quem é destinado o relatório de auditoria da 

CONTROL/RN? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Governador 

(b) Chefes dos órgãos e Entidades Públicas auditadas 

(c) Ministério Público 

(d) Tribunal de Contas 

(e) Outros _________________________________________________ 

 

8) Existe na CONTROL/RN planejamento da execução das atividades de auditoria? 

 

9) Existe um manual de auditoria elaborado pela CONTROL/RN? 

 

10)  Quais a metodologias e técnicas adotadas na realização dos trabalhos de auditoria pela 

CONTROL/RN? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Programa de auditoria 

(b) Indagação Escrita ou Oral 

(c) Análise documental 

(d) Conferência de cálculos 

(e) Confirmação externa/circularização 

(f) Exame dos registros 

(g) Correlação das informações obtidas 

(h) Inspeção física (inspeção in loco) 

(i) Observação das atividades e condições 

(j) Corte das operações ou Cut-off 

(k) Rastreamento 

 

11)  Procedimentos gerados com mais frequência pelo setor de auditoria da 

CONTROL/RN? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Parecer técnico 

(b) Relatório de auditoria 

(c) Relatório parcial de auditoria 

(d) Relatório de auditoria sobre tomada de contas especiais 

(e) Nota técnica 
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12) Na área de controle quais atividades são desenvolvidas pela CONTROL/RN? (pode 

ser marcada mais de uma opção). 

(a) Avaliação, normatização e orientação sobre controle interno. 

(b) Apoiar o controle externo 

(c) Elaboração de normas e orientação para uniformizar os procedimentos 

(d) Atividades que estimulem a transparência e o controle social 

 

13)  Qual meio de comunicação a CONTROL/RN utiliza para dar transparência dos gastos 

públicos do Governo do Estado? (pode ser marcada mais de uma opção). 

(a) Jornal impresso 

(b) Rádio 

(c) Relatório  

(d) Audiência pública 

(e) Portal da transparência  

(f) Outros _________________________________________________ 

 

14)   Quais os serviços disponibilizados pela CONTROL/RN peta internet? 

(a) Consulta a processo disciplinar 

(b) Consulta a cadastro geral de fornecedores 

(c) Opção para denúncias 

(d) Consulta de indicadores de desempenho do governo 

(e) Espaço para interlocução com o usuário (fale conosco) 

(f) Outros _________________________________________________ 

 

15)  A CONTROL/RN faz relatório anual sobre as atividades que são desenvolvidas 

durante o ano? 

 

16)  Quais as principais dificuldades que são enfrentadas pela CONTROL/RN no 

desempenho de suas atividades? Quais sugestões você daria para resolver os 

problemas? 

 

 

Obrigada pelas respostas! 

Débora Cristiane Barreto de Souza 
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Roteiro de Entrevista com a chefia da Unidade Instrumental de Administração Geral – 

UIAG da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Esta entrevista tem como propósito levantar dados sobre a área de gestão de pessoas, 

para demonstrar o perfil dos recursos humanos da Controladoria Geral do Estado do Rio 

Grande do Norte, no tocante à quantidade, qualificação e plano de carreiras, a fim de gerar um 

diagnóstico sobre a real situação da força de trabalho do órgão. Para o levantamento dos 

dados necessários ao diagnóstico é que solicito encarecidamente a colaboração de V.S.ª em 

me conceder esta entrevista, que tem duração estimada de 30 (trinta) minutos. 

 

1) Qual a quantidade de funcionários em exercício na Controladoria Geral do Estado do 

Rio Grande do Norte, incluindo, efetivos, comissionados, terceirizados e de outros 

órgãos que estão à disposição? 

 

2) Quantos funcionários estão em exercício na área meio? 

 

3) Quantos funcionários estão em exercício da área fim? 

 

4) Quantos funcionários são efetivos? 

 

5) Quantos funcionários são comissionados? 

 

6) Quantos funcionários são terceirizados? 

 

7) Existem funcionários efetivos exercendo funções comissionadas? 

 

8) Existem funcionários da área meio que exercem funções na área fim? 

 

9) Existem funcionários efetivos que estão afastados do órgão por motivos de: doença, 

falecimento, licenças, aposentadoria e à disposição de outros órgãos? Quantos? 

 

10)  Qual a faixa de idade dos funcionários efetivos que mais prevalece na Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte? 

(a) 18 - 24 anos 

(b) 25 – 30 anos 

(c) 31 – 35 anos 

(d) 36 – 40 anos 

(e) 41 – 50 anos 

(f) Acima de 50 anos. 

 

11)  Qual a média de anos de serviço dos funcionários efetivos que mais prevalece na 

Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte? 

(a) Até 5 anos 

(b) 6 – 10 anos 
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(c) 11 – 20 anos 

(d) 21 – 30 anos 

(e) Acima de 30 anos. 

 

12)  Qual escolaridade prevalece dos funcionários efetivos da Controladoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Norte?  

(a) Ensino fundamental 

(b) Ensino médio 

(c) Ensino superior 

 

13)  Existe na CONTROL/RN um plano formal de Cargos, carreiras e vencimentos? 

 

14)  Existe no órgão o cargo formal de Auditor de Controle Interno? 

 

15) Quais os Cargos existentes no órgão de nível fundamental, médio e superior? 

 

16)  Existe na CONTROL/RN orçamento especifico para as ações de recursos humanos, 

que não seja salários? 

 

17)  Existe na CONTROL/RN uma política de capacitação para os funcionários? 

 

18)  Existem na CONTROL/RN avaliações formais de desempenho? 

 

19)  Existe alguma gratificação referente a desempenho no órgão? Como é o processo para 

o recebimento da mesma? 

 

20) Qual foi o ano do último concurso realizado pela CONTROL/RN? Para quais cargos? 

Foram todos preenchidos?  

 

21)  Existe na CONTROL/RN um estudo ou perspectivas para a realização de um novo 

concurso público brevemente ou para os próximos anos? 

 

22)  Existe na CONTROL/RN um programa de integração de formação de novo servidor? 

 

23)   Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo setor de recursos humanos da 

CONTROL/RN? Quais sugestões para resolver ou amenizar os problemas? 

 

 

Muito obrigada pelas respostas! 

Débora Cristiane Barreto de Souza. 
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