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RESUMO – Muito se discute a importância do Controle Interno como pilares de sustentação para as organizações, 

trazendo benefícios e contribuindo na realização das tarefas, servindo de ferramenta primordial de suporte à gestão 

financeira e mostrando procedimentos necessários aos gestores sobre o desenvolvimento dos fatos realizados. 

Baseados nos apontamentos feitos pelo controle interno, o presente artigo teve como objetivo geral demonstrar o 

controle interno para auxiliar a gestão da administração púbica. Assim sendo, os procedimentos metodológicos 

utilizados neste estudo para alcançar os objetivos são de natureza exploratória e quanto aos procedimentos técnicos 

à pesquisa se classifica como pesquisa bibliográfica porque aborda conceitos sobre controle interno, pois, o mesmo 

foi elaborado por meio de informações extraídas de livros e leis. Dessa forma, os resultados encontrados 

comprovam a relevância do controle interno como ferramenta para tomada de decisão na administração pública. 

Portanto observa-se que o controle interno na administração pública é notório e cumpre sua função auxiliando os 

gestores púbicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública. Controle Interno. Sistema de Controle Interno. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Observa-se constante mudança ocorrendo nas últimas décadas no processo do 

conhecimento no ambiente do trabalho, motivando novas maneiras de programar e planejar. 

Essa velocidade de conhecimento faz com que as necessidades profissionais alterem-se a cada 

dia obrigando os gestores públicos a programar o serviço de maneira transparente e com 

resultado satisfatório. 

É interessante afirmar que os administradores públicos necessitam colocar em prática 

algumas ações a ser realizado com medidas adotadas para proteger o patrimônio público. De 

acordo com o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados (AICPA) o controle interno compreende: 

 

{...} o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados numa empresa 

para proteger seu ativo, verificar a exatidão e fidelidade de seus dados contábeis, 

incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às diretrizes 

administrativas estabelecidas (AICPA). 

 

Com essa meta de planejamento, o ente púbico alcançará o alvo desejado e descobrirá a 

importância do mesmo como ferramenta para tomada de decisão.  Pode-se verificar, por 

exemplo, que o conceito de controle interno de acordo com as normas brasileiras de 

contabilidade confirma essa necessidade NBC TA 315 (R1): 

 
O controle interno é o processo planejado, implementado e mantido pelos 

responsáveis da governança, administração e outros empregados para fornecer 

segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à 

confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis NBC TA 315 (R1). 

 

Ainda sobre este aspecto a pesquisa busca resolver a seguinte problemática: como o 

controle interno auxilia na gestão da administração púbica?  Deste modo, o objetivo geral é 

demonstrar o controle interno para auxiliar a gestão da administração pública.  

A metodologia aplicada para alcançar o objetivo geral da pesquisa é de natureza 

exploratória e quanto aos procedimentos técnicos à pesquisa é de natureza bibliográfica, 

fundamentada em livros e leis. O tratamento dos dados foi realizado por meio da coletânea entre 

o referencial teórico e as informações extraídas nas referências bibliográficas e legislação.  

O trabalho divide-se em três partes distintas: a primeira parte buscou introduzir e 

contextualizar o problema e o objetivo, mostrando a sua relevância e complexidade. Na segunda 

parte apresentou-se o embasamento teórico, em que foram discorridos assuntos relacionados ao 
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controle interno como ferramenta para tomada de decisão na administração pública. A terceira 

parte foi apresentada as considerações finais, finalizando o estudo com as referências 

bibliográficas que embasaram toda a pesquisa. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- AMPARO LEGAL 

 

Ao analisar o controle interno na administração pública brasileira é possível identificá-

lo como uma ação exercida sobre suas próprias atividades, e encontra-se amparado na Lei de 

Orçamento (Lei nº 4.320, de 1964), pois regulamenta a elaboração e execução dos orçamentos 

públicos. O dispositivo da Lei trata o controle da seguinte maneira: 

 

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 

 I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da 

despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 

 II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e 

valores públicos;  

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em 

termos de realização de obras e prestação de serviços (BRASIL, 1964, p.7). 

  

É oportuno mencionar que o tribunal de tontas é o órgão responsável pela fiscalização 

das arrecadações e utilização dos recursos públicos por parte dos gestores públicos. Pode-se 

verificar, por exemplo, a utilização de toda arrecadação tributária, o faturamento aplicado nos 

bens, obras e serviços públicos. Desse modo, esse órgão de controle externo se faz presente e 

mostra sua importância não só para analisar a legalidade das ações dos gestores públicos, mas 

também para averiguar o cumprimento das metas e objetivos. 

Em épocas mais remotas, o controle interno era tratado como uma norma competente e 

estava capacitada a produzir todos os seus efeitos desde o momento de sua elaboração: “CF/67 

- Art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária da união será exercida pelo Congresso 

Nacional através de controle externo, e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, 

instituídos por lei” (BRASIL, 1967, p.12). 

Por sua vez no século XX, o controle interna ganha, força e notoriedade para inserir-se 

nas organizações. A Carta Magna de 1988 complementa esse dispositivo com mais objetividade 

sobre o controle interno e aponta para os princípios básicos da administração pública como:  

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

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

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
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exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.  

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 (BRASIL, 1988, p. 22, 23). 

 

Dessa forma, o controle interno passou a ser trabalhado com prioridades através de 

técnicas aplicadas de madeira bem ajustada dentro da administração, numa concepção de um 

ato preventivo que deve atuar indispensavelmente para atingir metas e objetivos programados. 

 

2.2- ASPECTOS CONCEITUAIS  

 

2.2.1- Conceito de Controle Interno 

 

Muito se debate, na atualidade, sobre controle interno, definido como toda ação de 

planejamento em busca dos melhores resultados possível para atender o cumprimento de 

determinações e normas. Conforme Almeida (2012, p. 57) veja a redação da definição: 

 
O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, 

métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis 

confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa 

(ALMEIDA, 20112, P.57) 

 

Em face do que foi exposto, o controle interno é instrumento da administração pública, 

como um agrupamento de medidas que maximizem os benefícios e minimizem os problemas e 

tem como objetivo proteger o patrimônio contra os desperdícios e fornecer informações 

relevantes para tomada de decisão. 

 

2.2.2- Conceito de Sistema de Controle Interno 

 

O Sistema de Controle Interno define-se como um conjunto de princípios e regras que 

auxilia no desempenho das atividades operacionais e incrementa valores em qualquer 

organização. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) concede amparo para a Administração 

Pública, para aplicar esses princípios com intuito de alcançar resultados:  
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Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 

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

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

a Pagar; 

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

limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 

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

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

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

restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 

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

houver (BRASIL, 2000, p.13). 

 

Dessa forma, a Lei Complementar 101/200 fortaleceu a chamada administração pública 

gerencial, sendo que um dos objetivos é assegurar uma gestão transparente e responsável no 

trato dos recursos públicos, pois exigiu a publicação de relatórios resumidos da execução 

orçamentária e da gestão fiscal.  

 

2.2.3- O Sistema de Controle Interno como Ferramenta no combate a Erros e Fraudes 

 

Os administradores públicos a cada dia são surpresos por erros e irregularidades, que 

comprometem os seus orçamentos e fraudes que desequilibram as finanças públicas, que 

acabam sendo prejudicados nos desenvolvimentos de sues objetivos e metas a serem 

alcançadas.  

Desse modo, a eficiência dos serviços do sistema de controle interno é importante para 

reduzir os erros e fraudes.  De acordo com Crepaldi (2011, p. 393): “A eficiência do sistema de 

controle interno em sua totalidade deve permitir detectar não somente irregularidades de atos 

intencionais, como também erros de atos não intencionais”. 

Portanto, um sistema de controle interno bem direcionado e planejado é primordial nas 

organizações para que erros, irregularidades e fraudes possam ser constatados antecipadamente, 

permitindo ainda medidas de controle e ajuste, para que o patrimônio seja preservado.  

 

2.3- A RELEVÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O Controle Interno é essencial e de extrema relevância na busca de melhores 

desempenhos e tomadas de decisões dentro de uma entidade, com trabalhos específicos 

desenvolvidos e direcionados para atender os interesses, objetivos e metas da administração e 

buscando alcançar os melhores resultados satisfatórios.  
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Conforme Crepaldi (2011, p.385) destaca o controle interno como a estrutura e colunas 

de suporte para uma administração avaliar as metas alcançadas estabelecidas por uma 

organização.  

 
Pode-se entender a importância do controle interno a partir do momento em que se 

verifica que é ele que pode garantir a continuidade do fluxo de operações com as quais 

convivem as empresas. Nesse contexto, a contabilidade dos resultados gerados por tal 

fluxo assume vital importância para os empresários que se utilizam dela para a tomada 

de suas decisões (CREPALDI 2011, P.385). 
 

Diante do tema estudado, o controle interno é uma ferramenta relevante para a 

administração púbica pode alcançar metas e objetivos dentro das normas e regulamentações, 

tendo como base os princípios básicos da constituição federal. Assim, faz-se necessário 

programar algumas ações de controle interno para auxiliar na gestão da administração púbica. 

 

 

3- CONCLUSÃO 

  

Diante de tudo que foi estudado, observou-se que o controle interno após sua 

regulamentação na administração, ocasionou uma mudança muito significativa. Dessa forma, 

as vantagens geradas com a adesão as normas de controle interno possibilitaram aos gestores 

púbicos a atingir seus objetivos e proporcionou uma garantia coerente para tomada de decisão. 

Nessa perspectiva, verificou-se que em relação ao problema sugerido que o controle 

interno é uma peça relevante para o desempenho e tomada de decisão na administração pública, 

mostrando a seus gestores a devida segurança na aplicação das verbas, a descobrir 

antecipadamente fraudes e ainda ajudando no desempenho para alcançar as metas e prioridades 

do ente público. 

Quanto às limitações da pesquisa, foi realizado apenas um estudo com enfoque na 

administração pública, fato este que os resultados não podem ser generalizados.  Dessa forma, 

sugere-se que seja aplicada a pesquisa em outras repartições e/ou municípios e estados.    
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