
PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO E 
O APERFEIÇOAMENTO DOS O APERFEIÇOAMENTO DOS 

AGENTES PÚBLICOSAGENTES PÚBLICOS



PROGRAMAÇÃO – PALESTRAS:

I) O TCM-GO e o Controle Interno Municipal

II) O Controle Interno no Planejamento Governamental,
na Execução Orçamentária/Financeira e na LRF

III) O Controle Interno nos Atos de Pessoal, no Patrimônio
Público, nas Licitações e Contratos, na Previdência
Social e nos Limites das Despesas

IV) Conclusão do Encontro – Debate com o Público

Certificados de Participação*



PALESTRA I

O TCM-GO e o 
Controle Interno Municipal 

RODRIGO SOUZA ZANZONI
Diretor de Planejamento e 

Implementação de Sistemas
TCM GO



MISSÃO INSTITUCIONAL DO TCM-GO

Fonte: Planejamento Estratégico 2011-2013



Missão Institucional do TCM-GO:

“Exercer o controle externo, visando
garantir a boa e regular gestão dos
recursos públicos, com vista à
transparência e ao aperfeiçoamento da
administração pública, em benefício da
sociedade”.



1º OBJETIVO DA MISSÃO INSTITUCIONAL

EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 



1º OBJETIVO) EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 
Recorte do art. 70 da Const. Fed. + arts. 25 e 70 da Const. Estadual:

Art. 25 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da administração direta e indireta, no que
se refere à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia
Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
Art. 70 - Compete privativamente à Câmara Municipal:
VII – exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o
controle externo das contas do Município, observados os termos
desta e da Constituição da República;
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O DESENHO CONSTITUCIONAL DO SISTEMA DE 
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO

SISTEMA DE 

CONTROLE EXTERNO

-“Dentro do Órgão”

- Acompanha as ações diárias dos 
gestores

- Aferi as formalidades dos atos de 
gestão

- É a Segurança do Gestor 

- É o suporte do Controle Externo*

-“Fora do Órgão”

- Julga e aprecia a gestão e o 
governo, respectivamente. 

- Avalia a efetividade dos atos e 
valida as formalidades aferidas 
pelo Sistema de Controle Interno



Reflexão:

O conceito de SISTEMA, a ser aplicado aos Controles 
Interno e Externo:

“Conjunto de meios e processos empregados para
alcançar determinado fim”:

MEIOS (Estrutura Funcional  Recursos humanos, físicos, tecnológicos etc.)
PROCESSOS (Métodos, ações, rotinas, fluxos etc.)

O seu município dispõe de um 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO?



ESTRUTURA 
FUNCIONAL DO TCM-GO



6 Secretarias 6 Secretarias 
Especializadas:Especializadas:

•• Contas de GestãoContas de Gestão
•• Contas de GovernoContas de Governo
•• Atos de PessoalAtos de Pessoal
•• Licitações e Contratos,Licitações e Contratos,
•• RecursosRecursos
•• FiscalizaçãoFiscalização

Elaboram seus Pareceres Elaboram seus Pareceres 
e Relatóriose Relatórios

Ministério Ministério 
Público de Público de 

ContasContas
Fiscaliza o respeito às Fiscaliza o respeito às 
Leis e a proteção ao Leis e a proteção ao 
interesse públicointeresse público

Elaboram seus Elaboram seus 
PareceresPareceres



Gabinetes dos Gabinetes dos 
Conselheiros           Conselheiros           
(6 regiões):(6 regiões):

Elaboram seus votos para Elaboram seus votos para 
apreciação nas sessões apreciação nas sessões 
(Câmara ou Pleno), (Câmara ou Pleno), 
dependendo do conteúdo.dependendo do conteúdo.

SessãoSessão PlenáriaPlenária
Aprova ou rejeita o voto Aprova ou rejeita o voto 
do relator por votação, do relator por votação, 
após discussão.após discussão.

ExpedemExpedem--se os se os 
Acórdãos com o teor Acórdãos com o teor 
aprovado nas sessões.aprovado nas sessões.

Publicidade das DecisõesPublicidade das Decisões
DáDá--sese ciênciaciência aoao gestorgestor dodo julgamentojulgamento ee amplaampla
divulgaçãodivulgação dodo conteúdoconteúdo dasdas aprovaçõesaprovações emem plenárioplenário
(internet,(internet, correiocorreio (AR)(AR) ee DiárioDiário OficialOficial dede ContasContas



COMPOSIÇÃO INSTITUCIONAL DO TCM 

http://www.tcm.go.gov.br/site/sobreTcm/indexS
obreTcm.jsf



2º OBJETIVO DA MISSÃO INSTITUCIONAL

APERFEIÇOAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O “Sistema de Controle Interno dos Municípios” está 
definido como Meta do Planejamento Estratégico do TCM!



APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Como?
1º) Mediante o acompanhamento dos
pronunciamentos do TCM, consubstanciados em
seus relatórios, pareceres (Secretarias e MPC) e,
em especial, seus julgados (acórdãos), disponíveis
no site do TCM e, em breve, via Diário Oficial de
Contas.



Como?
2º) Mediante interação com a estrutura funcional do TCM
(Secretarias*, MPC e Gabinetes), e pela equipe que
compõe a Diretoria de Planejamento e Implementação de
Sistemas (DPIS), qual seja:

DPIS

Escola de 
Contas

Superintendência 
de Informática

Superintendência de 
Gestão Técnica

Capacitação e 
Treinamentos

Fase: LNC

Normas Técnicas de 
Prestação de Contas e 
Grupos Técnicos*
GTCIN (Cont. Internos)
GTCON e GTSIS

Desenvolvimento e 
manutenção das 
Soluções em TI



2º OBJETIVO 
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Superintendente da Escola de Contas
Msc. Milton Marinho Nogueira Júnior
Telefone: (62) 3216-6204
treinamento@tcm.go.gov.br

Fase de Levantamento das Necessidades de Capacitação - LNC

Superintendente de Gestão Técnica
Roberto de Carvalho Coutinho
Telefone: (62) 3216-6290
suporte@tcm.go.gov.br

Fase de Normatização dos Grupos Técnicos (GT’s) – Apresentação será 
feita nos Encontros Técnicos Regionais, previstos para abril 2013.



2º OBJETIVO 
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Superintendente de Informática
Leonardo Franco de Almeida
Telefone: (62) 3216-6283 / 6201
leonardo@tcm.go.gov.br

Fase de Criação do Ambiente dos Controladores Internos no site do TCM: 
Acesso via senha.

Conteúdo do Ambiente em Construção:

• Orientações (Normas e Leis aplicáveis às ações de controle)  
• Modelos e Formulários de Ações de Controle
• Validação eletrônica de informações do Controlador Interno, prevista em normas do TCM
• Informações de interesse exclusivo de Controladores: Capacitação, GTCIN (atas, pautas)



APRESENTANDO AS ÁREAS APRESENTANDO AS ÁREAS 

TÉCNICAS DO TCMTÉCNICAS DO TCM--GOGO

AS SECRETARIAS E OS SECRETÁRIOS AS SECRETARIAS E OS SECRETÁRIOS 



INICIANDO A IMERSÃO NO MUNDO 
DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL



 Conceituando “CONTROLE”: 

• “Fiscalização exercida sobre as atividades de
pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre
produtos etc., para que tais atividades ou
produtos não desviem das normas
preestabelecidas” (Novo Dicionário Aurélio)



TIPOS DE CONTROLE
TIPOS DE 

CONTROLE EXECUÇÃO FUNÇÃO LEGISLAÇÃO 

INTERNO 

Poder Executivo 
em suas diversas 
áreas de atuação 
(Adm. direta e in-
direta), Poder Le-
gislativo e Judiciá-
rio 

Realizar a auto a-
valiação, abran-
gendo preocupa-
ções de ordem ge-
rencial programá-
tica e administra-
tivo legal 

Art. 74 C. F. 
 Arts. 78 e 82            
C. E 
Arts. 75 a 80 Lei nº 
4.320/64 
Leis Orgânicas 

EXTERNO 
Poder Legislativo 
auxiliado pelo Tri-
bunal de Contas. 

Verificar a probi-
dade da Adminis-
tração a guarda e 
emprego legal dos 
dinheiros públicos 
e o cumprimento 
da Lei Orçamentá-
ria 

Art. 71. C. F. 
              C.E 
Art. 81 Lei nº 
4.320/64 

 



CONTROLE INTERNO
“ É o conjunto coordenado de medidas

adotadas pela Administração Pública com o
objetivo de manter as atividades exercidas
dentro da lei e segundo as necessidades do
serviço e as exigências técnicas de sua
realização”



ÓRGÃO CENTRAL DEÓRGÃO CENTRAL DE
CONTROLE CONTROLE 
INTERNOINTERNO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
SAÚDESAÚDE

SECRETARIA DESECRETARIA DE
FINANÇASFINANÇAS

SECRETARIA DESECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
OBRASOBRAS

ADM. INDIRETAADM. INDIRETA
AUTARQUIASAUTARQUIAS

ADM. INDIRETAADM. INDIRETA
FUNDAÇÃOFUNDAÇÃO

Execução Financeira
e Orçamentária;
Pessoal; Licitações
Almoxarifado;Patrimônio

Execução Financeira
e Orçamentáira
Licitações

Pessoal
Almoxarifado
Patrimônio

Execução Financeira
e Orçamentáira
Licitações 

Obras 
Execução Direta
Execução Indireta

Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patri-
monio;         Pessoal

Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patri-
monio;         Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

UNIVERSO DO 
CONTROLE INTERNO



MOMENTOS DO CONTROLE
Art. 77 Lei nº 4.320/64:

A) CONTROLE PRÉVIO - é o que antecede à conclusão ou
operacionalidade do ato, como requisito para sua eficácia.
Ex: Celebração de contratos e convênios

B) CONTROLE CONCOMITANTE - é aquele que acompanha 
a realização do ato para verificar a regularidade de sua 
formação. É exercido através de vigilância sob o trabalho 
administrativo.
Ex: Acompanhamento do consumo de combustível

C) CONTROLE SUBSEQUENTE - é o que se efetiva após a
conclusão do ato controlado.
Ex: Relatórios contábeis ao término do exercício financeiro



 EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL  art. 74, 75 e 31 CF =
Abrange 3 Poderes e Adm. Dir. e Adm. Ind.

 AUTONOMIA MUNICIPAL  art. 18 e 29 CF

 ESTRUTURA SISTÊMICA  atuar conjunta e
organizadamente com órgãos e setores da Adm. Pub.

 UNIDADE DE CONTROLE  criação e competência
definidas em Lei – art. 30, I, CF

 FUNÇÃO  Realizar auto-avaliação, abrangendo
preocupação de ordem gerencial programática e
administrativo legal.
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FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS

Avaliar o Cumprimento de Metas e Programas 
Planejamento = PPA, LDO, LOA

 Avaliar a Gestão Orçamentária Financeira e
Patrimonial  Comprovar a legalidade e avaliar os
resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade

 Controlar OC, Aval, Garantia, Direitos e Haveres 
Evitar prejuízos, fraudes e riscos
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FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS

 Apoiar o Controle Externo Perspectivas Constitucionais

 1 - Exame Prévio ao Controle Externo  Correção e
orientação antes da remessa ao Trib. Contas

 2 – Orientação conforme Normatização e Jurisprudência
do Tribunais de Contas Conhecer a atuação dos Tribunais
de Contas

 3 – Comunicação de Irregularidade  Comunicar ao
Tribunal de Contas sobre irregularidades cometidas e não
sanadas sob pena de co-responsabilidade



Material de Apoio do Encontro (livreto):

• RN 04/2001 – Norma vigente que regulamenta as
obrigações do Controlador Interno ante ao TCM, e
que será discutida no GTCIN para atualização no
decorrer de 2013 (sugere-se a leitura para o início
dos trabalhos da tarde);

• IN 15/2012 – Conteúdo Principal: Prestação de
Contas dos Gestores  Atenção para os Pontos de
Responsabilização do CONTROLADOR INTERNO.



PALESTRA II

O CONTROLE INTERNO NO PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL, NA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA E NA LRF

PETRONIO PIRES DE PAULA
Secretário de Contas de Governo

TCM GO
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INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

 PPA  programas e ações compatíveis com as
políticas públicas;

 LDO  critérios e forma de limitação de empenho /
metas ficais / resultado nominal e primário / estimativa
e compensação da renúncia de receita / expansão da
Despesa Caráter Continuado / passivos contingentes,
riscos e providências;

 LOA compatibilidade LDO e PPA / equilíbrio receita
e despesa / metodologia de cálculo da receita / reserva
de contingência;
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 Programação Financeira e Cronograma de
Desembolso até 30 dias da LOA (art. 8º LRF);

 Equilíbrio Orçamentário  verificação bimestral =
limitação de empenho e movimentação financeira (art.
9º LRF) = 30 dias;

 Demonstração do Cumprimento das Metas 
mai/set/fev. na Câmara, em audiência pública;

 Identificação Beneficiários de Pagamento de
Sentenças Judiciárias cronologia dos precatórios.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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 Exercício da Plena Capacidade Tributária 
instituir, prever e arrecadar;

 Regra de Ouro  rec. de OC =< desp.Capital;

 Geração de Despesa ou Assunção de Obrigação
(art. 15, 16, 17 da LRF) criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental = condição
para empenho, licitação e desapropriação.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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 Restos a Pagar  art. 42 = assunção de compromisso 2
quadrimestres do último ano de mandato => pagamento ou
saldo em caixa;

 Disponibilidade R$ Bancos Oficiais – art. 164, § 3º CF;

 Preservação do Patrimônio Público vedado aplicar
Receita Capital no financiamento de Despesa Corrente,
exceto regimes de previdência / inclusão na LOA de novos
projetos só depois de atendidos os em andamento /
Desapropriação urbana, previa e justa indenização em R$, ou
se judicial, depósito prévio.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Transparência  RREO (art. 52) e RGF (art. 54) audiências
públicas p/ PPA, LDO e LOA /contas disponíveis aos cidadãos na
Câmara e no Controle Interno ou Contabilidade;

 Escrituração disponibilidade registros próprios / despesas
regime competência e receita regime de caixa.

 Avaliar e Acompanhar os Gastos  desde a previsão na LOA
até na execução orçamentária e apropriação correta das despesas.

 Educação 25% - art. 212 CF
 Saúde 15% - art. 198 CF
 Pessoal 60 % - art. 169 CF
 Duodécimo $ < / > – art. 29-A

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



OBJETOS DE CONTROLE
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CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Visa examinar a correção técnica da
escrituração, a legitimidade dos atos e
fatos que deram origem aos
lançamentos, a formalização da
documentação comprobatória e avaliar
a segurança e eficiência das funções de
controle interno.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Balancetes
Analíticos, Demonstrativos e Controle Orçamentário,



Registro da execução orçamentária;
Verificação da existência, atualização e

adequação dos registros dos Livros ou Fichas
de Controle Orçamentário, do Diário do Razão,
do Caixa;
Verificação se os livros informatizados estão

devidamente impressos, encadernados e
assinados pela autoridade competente.
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CONTROLE FINANCEIRO
Objetiva verificar a regularidade e
correção dos recebimentos e
pagamentos efetuados pelos
agentes arrecadadores e pagadores,
conferir saldos de Tesouraria e
Bancos declarados com os
existentes.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Registros de
Tesouraria, Balancetes Financeiros, Registros Bancários e
Demonstrativos de Saldos Bancários.



Estabelecimento da programação financeira em
conformidade com a previsão/execução
orçamentária;

Controle da receita e das disponibilidades
financeiras vinculadas e não vinculadas;

Definição de normas e regulamentos e os
respectivos controles aplicáveis à concessão de
adiantamentos, como também aos pagamentos
de diárias;

Contratação e controle de operações de crédito,
avais e garantias.
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CONTROLE DA RECEITA
Visa verificar a situação dos
controles existentes sobre o
lançamento, cobrança e arrecadação
das receitas municipais, sua
contabilização e observância da
legislação pertinente.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Documentos de
Arrecadação Municipal - DAM, Registros Bancários e de
Tesouraria, Demonstração de Valores em poder de Agentes
Arrecadadores .



 Manutenção de cadastro imobiliário atualizado –
urbano e rural;

Manutenção de cadastro econômico do município
atualizado – empresas, profissionais autônomos e
sociedades prestadores de serviços;

 Definição de normas e regulamentos e
acompanhamento das ações de previsão, lançamento,
arrecadação e recolhimento de tributos da
competência do município (ISS, ITBI, ITR, IPTU, taxas e
contribuições);

 Controle da dívida ativa tributária do município, com
inscrição tempestiva dos contribuintes devedores e a
promoção da cobrança dos créditos inscritos;
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CONTROLE DOS CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:
Objetiva constatar a efetiva
existência de créditos para a
realização da despesa, a
regularização e correção da
abertura e utilização dos
créditos adicionais e a
observância das normas,
procedimentos e preceitos
legais que regem a execução
do orçamento.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Leis,
Decretos e Registros Orçamentários.
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CONTROLE DA DESPESA
Visa verificar se na realização
dos gastos públicos, estão sendo
observados os princípios da
legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e
eficiência, e se está sendo
cumprida a legislação pertinente
à matéria.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Notas de Empenho, Notas 
fiscais, Recibos e Registros de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária . 



Verificação da existência, manutenção e
adequação das normas e procedimentos para
aquisição de bens e serviços, observados os
requisitos legais para realização de licitação;

Manutenção do cadastro atualizado de
fornecedores e controle de preços sobre os
principais produtos e serviços consumidos e
contratados;

Acompanhamento da execução dos contratos
celebrados pela administração, notadamente o
cumprimento as obrigações dos contratados.
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CONTROLE NAS OPERAÇÕES DE 
CRÉDITOS:
Visa verificar o cumprimento dos
limites e condições relativos a
realização de Operações de
Créditos do Município, inclusive
das entidades por ele
controladas, direta ou
indiretamente.

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Registros Contendo
valores, prazos, desembolsos ou amortizações dos empréstimos
contraídos.



PALESTRA III

O CONTROLE INTERNO NOS ATOS DE PESSOAL, 
NO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NAS LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, NA PREVIDÊNCIA SOCIAL E NOS 

LIMITES DAS DESPESAS

PAULO CÉSAR CALDAS PINHEIRO
Auditor-Substituto 

TCM GO



ÓRGÃO CENTRAL DEÓRGÃO CENTRAL DE
CONTROLE CONTROLE 
INTERNOINTERNO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
SAÚDESAÚDE

SECRETARIA DESECRETARIA DE
FINANÇASFINANÇAS

SECRETARIA DESECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

SECRETARIA DESECRETARIA DE
OBRASOBRAS

ADM. INDIRETAADM. INDIRETA
AUTARQUIASAUTARQUIAS

ADM. INDIRETAADM. INDIRETA
FUNDAÇÃOFUNDAÇÃO

Execução Financeira
e Orçamentária;
Pessoal; Licitações
Almoxarifado;Patrimônio

Execução Financeira
e Orçamentáira
Licitações

Pessoal
Almoxarifado
Patrimônio

Execução Financeira
e Orçamentáira
Licitações 

Obras 
Execução Direta
Execução Indireta

Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patri-
monio;         Pessoal

Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patri-
monio;         Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

UNIVERSO DO 
CONTROLE INTERNO



OBJETOS DE CONTROLEOBJETOS DE CONTROLE
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CONTROLECONTROLE DEDE PESSOALPESSOAL ee DTPDTP
ObjetivaObjetiva examinarexaminar::
–– aa situaçãosituação dosdos controlescontroles existentesexistentes acercaacerca dede

todostodos osos servidoresservidores públicos,públicos, incluindoincluindo osos
ocupantesocupantes dede cargoscargos emem comissãocomissão ee osos
admitidosadmitidos porpor tempotempo determinadodeterminado;;

–– SeSe aa despesadespesa totaltotal comcom pessoalpessoal nãonão ultrapassouultrapassou
osos limiteslimites legaislegais estabelecidosestabelecidos;;

–– OsOs registrosregistros referentesreferentes àsàs PensõesPensões ee
AposentadoriasAposentadorias concedidasconcedidas

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: RegistrosRegistros FuncionaisFuncionais ee
Financeiros,Financeiros, ControleControle dede FrequênciasFrequências ee ContratosContratos dede pessoalpessoal
terceirizado,terceirizado, RegistroRegistro dede AposentadoriasAposentadorias ee PensõesPensões..
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 Composição Composição –– art.18 LRFart.18 LRF
 Somatório de gastos com ativos, inativos, Somatório de gastos com ativos, inativos, 
pensionistas, mandatos eletivos, cargos, empregos ou pensionistas, mandatos eletivos, cargos, empregos ou 
funções, quaisquer espécies remuneratórias, funções, quaisquer espécies remuneratórias, 
vencimentos, vantagens,  fixas e variáveis, subsídios, vencimentos, vantagens,  fixas e variáveis, subsídios, 
proventos de aposentadoria, pensões, adicionais, horas proventos de aposentadoria, pensões, adicionais, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
encargos sociais e contribuições recolhidos pelo ente às encargos sociais e contribuições recolhidos pelo ente às 
entidades de previdência. Outras despesas de pessoal entidades de previdência. Outras despesas de pessoal 
substituta de mão de obra de servidor público.substituta de mão de obra de servidor público.

DESPESA TOTAL DE PESSOAL
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 LimitesLimites
 Executivo 54%Executivo 54%
Legislativo 6% da RCL => natureza e forma de Legislativo 6% da RCL => natureza e forma de 
aferiçãoaferição

 SubSub--LimitesLimites
 De Alerta = 90% dos Limites (Ex. 49,6%  De Alerta = 90% dos Limites (Ex. 49,6%  -- Leg. 5,4%)Leg. 5,4%)
 Prudencial = 95% dos Limites (Ex. 51,3% Prudencial = 95% dos Limites (Ex. 51,3% -- Leg. Leg. 
5,7%)5,7%)

DESPESA TOTAL DE PESSOAL
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Forma de AferiçãoForma de Aferição
 Natureza da DespesaNatureza da Despesa
 Outras Despesas de Pessoal (Substituição de mão Outras Despesas de Pessoal (Substituição de mão 
de obra de servidor público).de obra de servidor público).

 Período de AferiçãoPeríodo de Aferição
 QuadrimestralQuadrimestral

ExcedenteExcedente
 Retorno em 02 quadrimestres, sendo < 1/3 no 1Retorno em 02 quadrimestres, sendo < 1/3 no 1°°

 ProvidênciasProvidências
 §§§§ 3º e 4º do art. 169 CF3º e 4º do art. 169 CF

DESPESA TOTAL DE PESSOAL



DESPESASDESPESAS COMCOM AA SEGURIDADESEGURIDADE SOCIALSOCIAL --
RPPSRPPS
ObjetivaObjetiva examinarexaminar::
–– AA situaçãosituação dosdos controlescontroles existentesexistentes

acercaacerca dede aposentados,aposentados, pensionistaspensionistas..
–– SeSe osos atosatos dede aposentadoriaaposentadoria ee pensõespensões

foramforam publicadospublicados ee registradasregistradas nono TCMTCM..
–– AA situaçãosituação dodo pagamentopagamento dede outrosoutros

benefíciosbenefícios previdenciáriosprevidenciários

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: RegistrosRegistros FuncionaisFuncionais ee
FinanceirosFinanceiros.. DecretosDecretos ouou PortariasPortarias concessóriasconcessórias dosdos benefíciosbenefícios..
RegistroRegistro dede AposentadoriasAposentadorias ee PensõesPensões..
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Estruturação Estruturação –– Lei n. 9.717/98Lei n. 9.717/98
 Fundo EspecialFundo Especial
 AutarquiaAutarquia

 Funcionamento Funcionamento 
 Lei 9.717/98 / Lei 10.717/04 / 9.796/99; Lei 9.717/98 / Lei 10.717/04 / 9.796/99; 
Port. MPAS 4.992/99 Port. n. 402/08 / ON Port. MPAS 4.992/99 Port. n. 402/08 / ON 
02/0902/09

SEGURIDADE SOCIAL - RPPS



março de 13

56

Criação de Benefício no RPPS Criação de Benefício no RPPS 
 Limite do RGPS; Limite do RGPS; 
Criação, majoração ou extensão, só com indicação Criação, majoração ou extensão, só com indicação 
da fonte de recursoda fonte de recurso

 Contabilização Contabilização 
Em separado do Tesouro e da SaúdeEm separado do Tesouro e da Saúde
 Vedada concessão de empréstimosVedada concessão de empréstimos
 Disponibilidade R$ só em banco oficialDisponibilidade R$ só em banco oficial

 Registros de Aposentadoria e PensõesRegistros de Aposentadoria e Pensões
 Efetuados pelo TCMEfetuados pelo TCM

SEGURIDADE SOCIAL - RPPS
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Taxa de AdministraçãoTaxa de Administração
 PercentualPercentual
 Fixado em Lei MunicipalFixado em Lei Municipal
Máximo de 2%Máximo de 2%

 BaseBase
 Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 
do RRPS, relativos ao exercício anteriordo RRPS, relativos ao exercício anterior

 FinalidadeFinalidade
 Despesas correntes e de capital destinadas à organização e Despesas correntes e de capital destinadas à organização e 
funcionamento da entidade gestora do RPPSfuncionamento da entidade gestora do RPPS

SEGURIDADE SOCIAL - RPPS
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CONTROLECONTROLE DEDE BENSBENS PERMANENTEPERMANENTE
VisaVisa verificarverificar quaisquais asas medidasmedidas dede
controlecontrole existentesexistentes comcom respeitorespeito aa
incorporação,incorporação, tombamento,tombamento, guarda,guarda,
baixabaixa ee responsabilidaderesponsabilidade pelopelo usouso dessesdesses
bensbens e,e, ainda,ainda, emem relaçãorelação aa suasua
movimentaçãomovimentação conservaçãoconservação ee segurançasegurança.

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: RegistrosRegistros dede
InventáriosInventários ee TermosTermos dede GuardaGuarda
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CONTROLECONTROLE
 Servidor designado:Servidor designado:
 Cada unidade gestora ou órgãoCada unidade gestora ou órgão
 CentralizadoCentralizado

 FORMAFORMA
Número sequencias de registro patrimonialNúmero sequencias de registro patrimonial
 Gravado no bem com plaqueta ou etiquetaGravado no bem com plaqueta ou etiqueta

BENS PERMANENTES



março de 13

60

 REGISTROREGISTRO
 Data da aquisição / Incorporação ou baixaData da aquisição / Incorporação ou baixa
 Descrição / Quantidade / ValorDescrição / Quantidade / Valor
 Número do processoNúmero do processo
 Identificação do responsável pela guarda e conservaçãoIdentificação do responsável pela guarda e conservação

 IVENTÁRIOIVENTÁRIO
 Verificação físicaVerificação física
 Periodicidade anualPeriodicidade anual
 Atualização dos registrosAtualização dos registros

BENS PERMANENTES
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CONTROLECONTROLE DEDE VEICULOSVEICULOS EE MÁQUINASMÁQUINAS::
ObjetivaObjetiva mantermanter oo registroregistro dessesdesses
bensbens dede formaforma atualizadaatualizada ee
devidamentedevidamente identificados,identificados, bembem
comocomo oo acompanhamentoacompanhamento dada
manutençãomanutenção ee consumoconsumo utilizadoutilizado
pelospelos mesmosmesmos ..

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: RegistrosRegistros IndividualizadosIndividualizados
dosdos VeículosVeículos ee Máquinas,Máquinas, ComprovantesComprovantes dede InscriçãoInscrição nono
DETRANDETRAN ee TermosTermos dede GuardaGuarda..
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 REGISTROREGISTRO
Livros ou fichas numeradasLivros ou fichas numeradas
Marca, cor, ano de fabricação, tipo, Marca, cor, ano de fabricação, tipo, 
modelo, números do motor e chassismodelo, números do motor e chassis
Data e forma da aquisiçãoData e forma da aquisição
Placa e n. do registro no órgão de Placa e n. do registro no órgão de 
trânsitotrânsito

CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
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 CONTROLESCONTROLES
Quilometragem e horas trabalhadasQuilometragem e horas trabalhadas
Demonstrativo de consumo de combustíveis Demonstrativo de consumo de combustíveis 
e lubrificantese lubrificantes
 Serviços mecânicos e peçasServiços mecânicos e peças
 Quantidade compradaQuantidade comprada
 ValoresValores
 Data da realização da despesaData da realização da despesa

CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
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CONTROLE DOS BENS EM ALMOXARIFADOCONTROLE DOS BENS EM ALMOXARIFADO
ObjetivaObjetiva constatarconstatar asas condiçõescondições dede
recebimento,recebimento, armazenamento,armazenamento,
distribuição,distribuição, controlecontrole ee segurançasegurança dosdos
estoquesestoques..

CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Coletânea das Notas CONTROLES INTERNOS UTILIZADOS: Coletânea das Notas 
de Empenho, Notas Fiscais, Requisições de Material e de Empenho, Notas Fiscais, Requisições de Material e 
Registros de Entrada dos bens no AlmoxarifadoRegistros de Entrada dos bens no Almoxarifado.
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CONTROLECONTROLE
 Servidor designado:Servidor designado:
 Cada unidade gestora ou órgãoCada unidade gestora ou órgão
 CentralizadoCentralizado

 FORMAFORMA
 Fichas, preenchidas com base na Nota de Fichas, preenchidas com base na Nota de 
Empenho, Nota Fiscal e data da entrega do materialEmpenho, Nota Fiscal e data da entrega do material

BENS EM ALMOXARIFADO
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DADOSDADOS
 Data de entrada e saídaData de entrada e saída
 EspecificaçãoEspecificação
 Quantidade Quantidade 
 Custo ou preçoCusto ou preço
 Destinação específica com base nas Destinação específica com base nas 
requisiçõesrequisições
 Níveis de estoque atualizados Níveis de estoque atualizados 
sistematicamentesistematicamente
 Inventário anualInventário anual

BENS EM ALMOXARIFADO
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CONTROLE NAS LICITAÇÕES, CONTRATOS CONTROLE NAS LICITAÇÕES, CONTRATOS 
E CONVÊNIOSE CONVÊNIOS
VisaVisa verificarverificar sese essesesses instrumentosinstrumentos
administrativosadministrativos foramforam processadosprocessados
corretamentecorretamente emem todastodas asas suassuas fases,fases,
identificandoidentificando emem tempotempo hábilhábil aa existênciaexistência
dede imperfeiçõesimperfeições verificadaverificada nasnas diversasdiversas
etapasetapas processuaisprocessuais..

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: CadastroCadastro dosdos Fornecedores,Fornecedores,
RegistrosRegistros dada ComissãoComissão dede Licitação,Licitação, RegistrosRegistros dede PreçosPreços;;
ProcessosProcessos Licitatórios,Licitatórios, TermosTermos dede Convênios,Convênios, CópiasCópias dede Contratos,Contratos,
AditivosAditivos ee PlanosPlanos dede TrabalhoTrabalho..
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ProcessosProcessos
 IndividualizadosIndividualizados
 Autuados e Autuados e ProcolizadosProcolizados
 Ordem sequencialOrdem sequencial
 Finalidade e identificação Finalidade e identificação 

 FornecedoresFornecedores
 SRC atualizadoSRC atualizado

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
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Modalidade Licitatórias  Modalidade Licitatórias  -- (Enquadramento)(Enquadramento)
 ConviteConvite
 Tomada de PreçosTomada de Preços
 Concorrência PúblicaConcorrência Pública
 PregãoPregão

 Excludentes do dever de licitarExcludentes do dever de licitar
 Faixa livreFaixa livre
 DispensaDispensa
 InexigibilidadeInexigibilidade

Fracionamento de despesa (anualidade)Fracionamento de despesa (anualidade)
 Expediente ilegalExpediente ilegal

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
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ContratosContratos
 Assinatura e publicaçãoAssinatura e publicação
Registro em livro próprioRegistro em livro próprio
 Gestor do contratoGestor do contrato
 Objeto, preço e prazo vinculado à LicitaçãoObjeto, preço e prazo vinculado à Licitação
 Execução conforme contratoExecução conforme contrato
 Reajustes e Reequilíbrio econômicoReajustes e Reequilíbrio econômico--
financeirofinanceiro
 Aditivos e Aditivos e apostilamentosapostilamentos
 Guarda e arquivamentoGuarda e arquivamento

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
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ConvêniosConvênios
 Recursos recebidosRecursos recebidos
Assinatura e publicação Assinatura e publicação 
Conta vinculadaConta vinculada
 Bens e equipamentos incorporáveis (clausula)Bens e equipamentos incorporáveis (clausula)
 Obediência ao Plano de Trabalho ou AplicaçãoObediência ao Plano de Trabalho ou Aplicação

 Recursos repassadosRecursos repassados
 Autorização legislativaAutorização legislativa
 Plano de Trabalho ou AplicaçãoPlano de Trabalho ou Aplicação
 Prestação de Contas  ou Tomada de ContasPrestação de Contas  ou Tomada de Contas

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
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CONTROLECONTROLE DEDE OBRASOBRAS EE REFORMAREFORMA
ObjetivaObjetiva constatarconstatar sese asas obrasobras construídasconstruídas
ee osos serviçosserviços dede engenhariaengenharia executadosexecutados
estãoestão dentrodentro dada normalidade,normalidade, tantotanto nono
aspectoaspecto documental,documental, quantoquanto sobresobre oo
aspectoaspecto dada execuçãoexecução físicafísica (Cronograma(Cronograma
físicofísico--financeiro),financeiro), detectandodetectando asas possíveispossíveis
irregularidadesirregularidades ee apontandoapontando dede imediatoimediato asas
medidasmedidas saneadorassaneadoras..

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: Orçamentos,Orçamentos, CronogramasCronogramas
dede ExecuçãoExecução FísicaFísica ee dede DesembolsoDesembolso Financeiro,Financeiro, CadastroCadastro dosdos
FornecedoresFornecedores dede MateriaisMateriais ee ServiçosServiços ee RegistrosRegistros dasdas ObrasObras
RealizadasRealizadas..
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Administração Direta ou IndiretaAdministração Direta ou Indireta
Croquis ou mapa com local da obra (GPS)Croquis ou mapa com local da obra (GPS)
 Relação dos beneficiáriosRelação dos beneficiários
Objeto discriminado, serviços e valoresObjeto discriminado, serviços e valores
ARTART
 Projeto básico e Projeto ExecutivoProjeto básico e Projeto Executivo
 Projeto arquitetônicoProjeto arquitetônico
 Projetos complementaresProjetos complementares
Memorial  descritivoMemorial  descritivo
 Orçamento detalhado com preços unitáriosOrçamento detalhado com preços unitários
 Fotografias antes e depois da obra ou reformaFotografias antes e depois da obra ou reforma

OBRAS E REFORMAS
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1111 -- CONTROLECONTROLE DOSDOS SUPRIMENTOSSUPRIMENTOS DEDE
FUNDOSFUNDOS

ObjetivaObjetiva examinarexaminar aa corretacorreta
aplicaçãoaplicação dosdos recursosrecursos
entreguesentregues aa servidores,servidores,
mediantemediante observânciaobservância àà leilei
municipalmunicipal instituidorainstituidora parapara
realizarrealizar dispêndiosdispêndios queque nãonão
possampossam subordinarsubordinar--sese aoao
processoprocesso normalnormal dada despesadespesa..

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: Portarias,Portarias, ComprovantesComprovantes dede
entregaentrega dede numeráriosnumerários aosaos responsáveisresponsáveis ee PrestaçõesPrestações dede ContasContas ee
RelaçãoRelação dosdos SupridosSupridos..
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12 12 -- CONTROLE DAS DOAÇÕES, CONTROLE DAS DOAÇÕES, 
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E      SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E      
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDASCONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

VisaVisa constatarconstatar oo cumprimentocumprimento dede atividadesatividades
continuadascontinuadas queque visemvisem aa melhoriamelhoria dede vidavida dada
populaçãopopulação reconhecidamentereconhecidamente carente,carente, cujascujas
açõesações estãoestão voltadasvoltadas parapara asas necessidadesnecessidades
básicasbásicas ee dede carátercaráter emergencialemergencial

CONTROLESCONTROLES INTERNOSINTERNOS UTILIZADOSUTILIZADOS:: RegistrosRegistros contendocontendo oo
nomenome completo,completo, endereçoendereço ee documentodocumento dede identificaçãoidentificação dodo
beneficiadobeneficiado.. PrestaçãoPrestação dede ContasContas..



CONTROLES ESPECÍFICOS
 CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL
 Duodécimo MáximoDuodécimo Máximo
Receita Tributária (IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas, Cont. Melhoria, Receita Tributária (IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas, Cont. Melhoria, 

Dívida Ativa Tributária)  (+) Receitas de Transferências do Dívida Ativa Tributária)  (+) Receitas de Transferências do 
IOF s/Ouro (+)  IRRF, ITU, IPVA, ICMS(+) FPM, IPI, IOF s/Ouro (+)  IRRF, ITU, IPVA, ICMS(+) FPM, IPI, 
arrecadadas no EXERCÍCIO ANTERIORarrecadadas no EXERCÍCIO ANTERIOR

 Duodécimo MínimoDuodécimo Mínimo
Valor do Orçamento do Pode r Legislativo MunicipalValor do Orçamento do Pode r Legislativo Municipal

 Gastos com a Folha de PagamentoGastos com a Folha de Pagamento
 70% do Duodécimo70% do Duodécimo
Vencimentos Servidores + Subsídios Vereadores Vencimentos Servidores + Subsídios Vereadores –– InativosInativos



CONTROLES ESPECÍFICOS

 SAÚDE SAÚDE 
 15% Receita Tributária do 15% Receita Tributária do IPTU, ITBI, ISSQN + IPTU, ITBI, ISSQN + 

Dívida Ativa Tributária + Repartição do Dívida Ativa Tributária + Repartição do IRRF, ITU, IRRF, ITU, 
IPVA, ICMS + FPM e IPI  (art. 198, IPVA, ICMS + FPM e IPI  (art. 198, §§ 2º, II CF) + LC 2º, II CF) + LC 
87/86 + Ações e Serviços Públicos de Saúde87/86 + Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Qualidade do Gasto Qualidade do Gasto –– EC 29/00 e LC n. 141/12EC 29/00 e LC n. 141/12
 Despesa liquidada e paga + RP com lastro Despesa liquidada e paga + RP com lastro 

financeirofinanceiro



CONTROLES ESPECÍFICOS

 EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
 25% 25% das Receitas dos Impostos + Transferências das Receitas dos Impostos + Transferências 

Constitucionais + LC 87/96 + Receitas Repartidas Constitucionais + LC 87/96 + Receitas Repartidas 
+ Dívida Ativa Tributária + Dívida Ativa Tributária (art. 212, caput, CF), na (art. 212, caput, CF), na 
MDEMDE
 FUNDEBFUNDEB
Mínimo de 60% aplicado na remuneração dos Mínimo de 60% aplicado na remuneração dos 

profissionais do magistérioprofissionais do magistério
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““Desconfie do mais trivial, na aparência Desconfie do mais trivial, na aparência 
singelo. E examine, sobretudo, o que parece singelo. E examine, sobretudo, o que parece 

habitual. Suplicamos expressamente: não habitual. Suplicamos expressamente: não 
aceitei o que é de hábito como coisa natural, aceitei o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, de pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, consciente, de humanidade desumanizada, 
nada deve parecer natural, nada deve parecer nada deve parecer natural, nada deve parecer 

impossível de mudar.impossível de mudar. ””

B. BrechtB. Brecht



CONSIDERAÇÕES FINAIS
CONCLUSÃO DO ENCONTRO

RODRIGO SOUZA ZANZONI
Diretor de Planejamento e 

Implementação de Sistemas
TCM GO
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CONTROLE CONTROLE 
INTERNOINTERNO

FONTE SANEADORA DE FONTE SANEADORA DE 
POSSÍVEIS POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES E IRREGULARIDADES E 
VÍCIOS COMETIDOSVÍCIOS COMETIDOS

INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO DE 
TOMADA DE DECISÕES TOMADA DE DECISÕES 
PARA OS PARA OS 
ORDENADORES DE ORDENADORES DE 
DESPESAS E DESPESAS E 
PREFEITOS PREFEITOS 
MUNICIPAISMUNICIPAIS

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



CONCLUINDO...

Muita Informação: Como assimilá-la? 
Controlando a ansiedade, entendendo que somente com o tempo,
dedicação e muito trabalho o Controle Interno Municipal se
efetivará nos moldes da Constituição da República.

Como realizar um bom trabalho no Controle Interno?
Estando atento ao conjunto de ações a serem feitas, criando
condições estruturantes (RH, TI), acompanhando os parceiros da
Adm. Púb., se qualificando, exigindo melhores condições de
trabalho junto aos gestores, acompanhando o Grupo Técnico dos
Controladores Internos do TCM-GO e suas publicações.
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“A “A EFETIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA PERPASSA, NECESSARIAMENTE, PÚBLICA PERPASSA, NECESSARIAMENTE, 

POR SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E POR SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E 

EXTERNO QUE FUNCIONEM EXTERNO QUE FUNCIONEM 

HARMONIOSAMENTE ENTRE SI”HARMONIOSAMENTE ENTRE SI”

Equipe TCMEquipe TCM--GO 2013GO 2013

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



DEBATE

Perguntas formuladas por escrito, em formulário
próprio com identificação para encaminhamento de
respostas a posteriori, caso não atendidas neste
Encontro.


