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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Projeto de Intervenção Organizacional visa a melhoria dos atualmente frágeis controles 

internos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia. 

 

Resulta em propor, para tanto, a inclusão dos exames de tais controles nos objetos das 

auditorias a se realizar nas referidas unidades, pela Auditoria Geral do Estado (AGE), com 

base na capacidade dessa organização-alvo de responsabilizar os dirigentes das organizações 

auditadas por adotar as medidas recomendadas em decorrência daqueles trabalhos. Essa 

proposição é estruturada em um plano de ação, que compreende as etapas de preparação, 

aplicação, verificação e acompanhamento. A etapa de preparação, além de ter como objetivo 

capacitar e instrumentalizar a equipe, busca preliminarmente sensibilizar gestores e técnicos 

da AGE para a adequada execução desses exames. Assim, a intervenção em foco tem caráter 

procedimental, mas também incorpora ações de natureza comportamental. 

 

Situa-se na área da Administração Financeira Governamental e se insere na linha de pesquisa 

Princípios Orçamentários e Controladoria, vez que essa contempla o vetor Controle Interno, 

elemento originalmente escolhido para determinar a direção e estabelecer as fronteiras das 

investigações levadas a cabo no presente projeto, em razão da sua relevância para a 

administração pública. Tal importância se atesta com o fato de que o controle interno tem sido 

cuidadosamente contemplado nas cartas magnas e nas leis que tratam da organização 

administrativa do estado. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

privilegia-o, de especial maneira, ao lhe reafirmar como um sistema e lhe atribuir a função 

fiscalizadora na comprovação da legalidade dos atos e na avaliação, quanto à eficácia e 

eficiência, dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

Por seu turno, a motivação para a seleção do tema do projeto deveu-se à identificação, pelo 

autor, em conversações em torno do vetor de pesquisa, de sinais de fragilidade nos controles 

internos das unidades do Poder Executivo no âmbito estadual. Tais indícios restaram 

robustecidos com informações extraídas de relatórios dos respectivos órgãos de controle, que 

apontaram falhas de controle interno, causadoras, inclusive, de prejuízos ao erário. Esse 

trabalho foi também considerado uma oportunidade profissional para quem o escreve, dado 

que lhe proporcionou aquisição de conhecimento em uma linha de pesquisa de reconhecido 

benefício para a qualidade do gasto público e que, portanto, se reflete em prol da sociedade. 
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 Ademais, é um tema vasto, com grande presença no ordenamento jurídico, como visto, e n 

a literatura técnica. Encontra-se em permanente modernização, sendo objeto de debates, novas 

visões e novas práticas. 

 

Posto que visa a melhoria dos controles internos setoriais, o presente Projeto de Intervenção 

Organizacional se justifica pelo risco que a fragilidade desses controles representa para o 

estado. Quando débeis são os controles, ficam comprometidas a guarda dos ativos, a 

qualidade da gestão, a sua aderência às políticas públicas, a exatidão da respectiva 

contabilidade e a correção do dirigente no cumprimento da lei, pontos onde falhas significam 

conseqüências danosas, como visto, para os recursos públicos. Ademais, bons controles 

internos resultam em menores custos para o estado com as auditorias gerais. Essas, na medida 

em que assim os identificam, passam a reduzir a extensão e a profundidade dos exames a 

serem aplicados, sem perdas para o resultado dos trabalhos. 

 

Conforme inicialmente afirmado, o alvo maior da intervenção contemplada é o 

aprimoramento de tais controles nos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da 

Bahia. Entretanto, a consecução do mesmo, que se espera ocorra de maneira progressiva, 

correlaciona-se com outros objetivos específicos.  Estima-se também: criar uma atitude 

positiva dos servidores da AGE em relação à efetividade dessas auditorias, como instrumento 

de melhoria contínua; incluir esses trabalhos no escopo e no planejamento de todas as 

auditorias, emitir orientações técnicas para tanto; tudo concorrendo para o fortalecimento do 

papel da Auditoria Geral do Estado na avaliação dos controles internos setoriais. 

 

A trilha metodológica adotada no desenvolvimento do mesmo foi fundada em entrevistas com 

profissionais da área, inclusive de órgãos de controle de outros estados, estudos na literatura 

especializada, notadamente aquela publicada por entidades ligadas ao controle público, e 

análise de relatórios correlacionados com o tema. 

 

O presente documento encontra-se organizado em conformidade com o processo de 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção Organizacional. Assim é que, subsequentemente à 

Apresentação, que ora se faz com vistas a situar o leitor em relação ao trabalho, fala-se do 

Diagnóstico, onde são expostos: os conceitos referentes à linha de pesquisa, a 

contextualização da situação a ser tratada, os sinais de fragilidades observados nos controles 
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internos setoriais, os elementos pesquisados que permitiram avançar na identificação do que 

deve ser resolvido e, finalmente, a descrição do problema. 

 

O Marco Técnico/Teórico é a sessão que vem depois e se compõe de referenciais científicos e 

práticos, que indicam caminhos a se adotar ou a se evitar para possível solução das 

fragilidades nesses controles. 

 

O passo seguinte é o Prognóstico, iniciado pela descrição da situação, de aprimoramento 

progressivo dos controles, que se espera atingir com a implementação das recomendações, 

explicitadas sob a forma de plano de ação. Seguem-se os prazos, os profissionais envolvidos e 

os responsáveis pelas ações compreendidas nas etapas inicialmente informadas, que compõem 

o referido plano. 

 

Na sequência, tem-se o item Cronograma e Recursos, que trata do tempo e dos meios 

necessários à implementação do projeto, e as Considerações Finais, onde se alerta que se trata 

de plano de implantação progressiva, que exige persistência dos envolvidos, notadamente do 

patrocinador, e se oferecem sugestões auxiliares às ações propostas. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

Nesta seção, pretende-se tratar da situação observada, firmar conceitos importantes para a 

definição do problema, relatar a análise dos dados colhidos para confirmação dos sintomas e, 

finalmente, definir o problema a ser equacionado. 

 

2.1 Contexto do problema 

 

Não se poderia relatar a situação de onde se extrai o problema a ser tratado, sem 

preliminarmente se apresentar um pouco da importante trajetória do controle na história da 

Administração até a sua incorporação ao Estado Brasileiro, cuja Constituição de 1988, 

embora o mantendo externo e interno aos poderes, conferiu ao último a natureza de 

fiscalização, pela vez primeira na vida dos poderes. 

 

Controle 

 

A palavra controle tem origem francesa, com registro inicial no ano de 1367, sob a forma de 

conterole (lista, rol, registro em duplicata, contralista) e posterior em 1611, sob a forma de 

contrôle (verificar, controlar), do latim da Idade Média contrarotulus, contra (contra) mais 

rotùlus (rolo, cilindro, rolo de escritos, rol, lista) (HOUAISS, 2003). O texto de John Adair 

(1983, p.113) bem ilustra o uso da expressão: 

 
“Ninguém dará por falta desse saco de ouro se eu o colocar furtivamente sob a mesa. 
Registrarei na conta como despesa de viagem”. 
 
Na Idade Média os funcionários do rei, nos diversos setores do Estado, nem sempre 
resistiam à tentação de se servirem do dinheiro em caixa. Assim, era necessário 
supervisionar suas contas de receita e despesa, mantendo um registro em duplicata. 
Desta maneira, podia-se examinar pagamentos contra rotulus, confrontando-os com 
a segunda lista. Essa invenção medieval deu origem à palavra controle. 

 

Na administração, o controle tem sido identificado como uma das funções basilares, por 

vários dos seus estudiosos. O clássico Jules Henry Fayol, ao publicar Administração 

Industrial e Geral, em 1916, primeiramente definiu administrar como: planejar, organizar, 

controlar, coordenar e comandar (1994). William H. Newman preferiu dividir a tarefa do 

administrador em processos fundamentais. Estes seriam de: planejar, organizar, reunir 

recursos, supervisionar e controlar (1977). Outro neoclássico, cujo pensar estendeu-se até 
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tempos mais recentes, Peter Drucker, em determinada fase de sua fértil produção, de novo 

abordou as referidas funções, denominando-as: planejar, organizar, dirigir e controlar (1981). 

 

Outros enfoques e técnicas, cada um a seu turno, foram, ao longo do tempo, estudados na 

administração, tendo como alvo diversos aspectos intrínsecos ou extrínsecos às organizações, 

como: a qualidade, as pessoas, os processos, o cliente, o ambiente, os sistemas, a inovação e a 

visão de futuro, tratados individualmente ou em combinação. Mais recentemente, há que se 

destacar o desenvolvimento de aplicações para a gestão baseadas em novas tecnologias das 

comunicações e da informação. 

 

Não obstante a evolução sofrida, as funções identificadas pela Teoria Neoclássica, conquanto 

possam ter tido o escopo adaptado a novas exigências do administrar, não teriam, em 

essência, sofrido diminuição, com o tempo, do seu poder e importância nessa ciência e arte, 

conforme Gary Dessler e Jean Phillips constataram (2007). Já no presente século, esses 

autores registraram as suas observações de que, ao longo da história, alguns aspectos da 

Administração não se modificaram nem iriam se modificar. Os gerentes ainda planejariam, 

organizariam, dirigiriam e controlariam e, ao lidar com pessoas, comunicariam, liderariam, 

avaliariam e treinariam (DESSLER; PHILLIPS, 2007). 

 

A continuidade e atualidade da função controlar podem ser igualmente atestadas em outras 

fontes. 

 

Por exemplo, na afirmação que Peter Drucker (1995, p.73) faz: 

 
Porém, as medições mais necessárias – e mais em falta – são aquelas que nos dão o 
controle da empresa. Contabilidade financeira, balanços, declarações de lucros e 
perdas, alocação de custos e assim por diante constituem uma radiografia do 
esqueleto da empresa. Mas assim como as doenças de que morremos mais 
comumente..., não aparecem em radiografias do esqueleto, uma perda de posição no 
mercado ou o fracasso em uma inovação também não aparecem nas cifras contábeis 
até que o dano já esteja feito. 
 
Precisamos de novas medições – vamos chamá-las de “auditorias da empresa” – que 
nos dêem o controle efetivo da empresa. Precisamos de medições, para uma empresa 
ou indústrias, que sejam semelhantes aos “indicadores principais” e “indicadores de 
atraso” que os economistas desenvolveram durante os últimos cinquenta anos para 
prever a direção na qual a economia tem probabilidade de se mover e por quanto 
tempo.  
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Desenvolver novas medições é o procedimento que Drucker delineia para obter informações 

que ofereçam um diagnóstico confiável. O objetivo, entretanto, não se altera: é o de controlar 

efetivamente a organização, ou seja, “assegurar que os resultados obtidos correspondam, tanto 

quanto possível, aos planos”, conforme houvera definido Newman (1977, p.15). 

 

Tome-se igualmente, para os mesmos fins, o Ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), que em 

português pode ser entendido como Planejar – Executar – Verificar – Padronizar, 

desenvolvido por Walter Shewhart em torno do início do segundo quartil do século XX e 

aplicado, a partir dos anos 50, por W. Edwards Deming e por seus seguidores pelas décadas 

subsequentes, para o gerenciamento da qualidade (LUCINDA, 2010). 

 

Trata-se de um mecanismo de solução de não conformidades que valoriza o controle, pois, ao 

contemplar a introdução de alterações em processos, o faz em pequena escala e com a 

subsequente verificação dos resultados obtidos, em relação ao previsto. Somente após a 

constatação do sucesso da modificação e do seu acompanhamento, reaplica-se o mecanismo, 

com novo objetivo e, assim, sucessivamente. Ressalte-se que o estágio verificar, que 

representa a função controle no aludido procedimento, foi posteriormente expandido por 

Deming e redefinido como Estudar (Study) (1994) e com isso surgiu o Ciclo PDSA. O fato 

indica não apenas a atualidade do referido instrumento, mas adicionalmente o vasto alcance 

que o autor atribuía à aludida função. 

 

No setor público brasileiro, o PDCA foi adotado, sob responsabilidade do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (Mare), nas reformas da administração pública 

conduzidas por Bresser Pereira, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 1995 – 

1998, como instrumento de avaliação da implantação em organizações desse setor, do 

Programa de Qualidade e Participação (1997, p.34): 

 
Adotar a Estratégia da Melhoria Contínua da Gestão ou Ciclo da Melhoria Contínua. 
(Ciclo PDCA): 
• Avaliar a Gestão; 
• Elaborar o Plano de Melhoria da Gestão; 
• Acompanhar e avaliar o Plano de Melhoria; 
• Reavaliar a Gestão. 

 

Atualmente, a utilização do Ciclo PDCA e do Ciclo PDSA pode ser indicada pelo resultado 

de pesquisa realizada para fins deste projeto, pelo seu autor, em 10 de janeiro de 2011, com o 
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uso do mecanismo de busca Google Livros. Para a expressão de busca PDCA Cycle, foram 

indicados “aproximadamente 9.870 resultados” e apresentados em 54 páginas 540 livros que o 

contêm. Para PDSA Cycle, foram apontados “aproximadamente 3.240 resultados” e mostrados 

em 51 páginas 504 livros em que essa expressão aparece. Em ambos os casos, os livros têm 

suas edições nos últimos sete anos do século XX e, em mais de 90%, no século XXI. 

 

Principais aplicações do controle na administração 

 

Parece assentado que o controle é uma função que, também no presente, vigora na 

administração, a despeito de ter sido cientificamente incorporada ao processo administrativo 

no início do século passado. No entanto, é importante ressaltar que inúmeras aplicações para o 

controle se delinearam ou se aperfeiçoaram ao longo do tempo.  

 

Assim, o controle científico hoje em dia encontra-se não só nas organizações privadas, como 

também nas públicas e nas do terceiro setor. 

 

Na medida em que seja praticado pela própria entidade ou por outra sobre a primeira, passou a 

ser classificado em controle interno ou controle externo, respectivamente.  

 

No setor privado, o controle externo ocorre com o auxílio de relatórios de auditorias 

independentes e informações do mercado e é principalmente exercido pelos acionistas das 

entidades e por organismos governamentais de defesa econômica e de funcionamento dos 

negócios societários. Na área pública, este ofício é operado por cada poder constituído sobre 

os demais, conforme estabelecido em dispositivos constitucionais conhecidos como sistemas 

de freios e contrapesos, que visam o equilíbrio entre os mesmos (CASTRO, 2009). É também 

exercido pelo Ministério Público e pela própria sociedade, nesse caso também conhecido 

como controle social. 

 

Para o controle interno, tanto no âmbito público como no privado, existe uma definição 

apresentada em 1949 pelo Comitê de Procedimentos de Auditoria do American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) (apud SINGULARIS, 2004, p. 5). Esse conceito, que 

abaixo se transcreve, tem sido significativamente citado na literatura especializada e ainda 

vem sendo utilizado em seminários e artigos sobre o tema: 
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O Controle Interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado de 
métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 
exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 
operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração. 

 

Evolução do conceito de controle interno 

 

Observe-se que a sentença acima encerra a ideia de que o controle interno possui um objetivo 

contábil, quando oferece confiabilidade à escrituração e salvaguarda os ativos, e outro 

administrativo, no instante em que contribui para as operações da entidade e engajamento do 

corpo funcional nas políticas organizacionais. E, confirmando esse propósito, “em 1958, o 

mesmo AICPA achou por bem subdividir o controle interno em controles administrativos e 

controles contábeis”, de acordo com Castro (2009, p. 62). 

 

Entretanto, algum tempo depois, a mesma instituição publicou, em artigo de Ratcliffe e 

Landes, a nova definição que se segue, construída, em 1992, pelo Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO): 

 
Controle interno é um processo efetuado pela direção, gerências e outros 
funcionários da organização, no sentido de fornecer razoável segurança de que os 
objetivos seguintes serão alcançados: 
• Eficácia e eficiência das operações 
• Confiabilidade dos relatórios financeiros e contábeis 
• Cumprimento de leis, normas e regulamentos (RATCLIFFE E LANDES, 2009, 
p.2)1. 

 

Observa-se que, nessa concepção, o controle passa a ter o tratamento de processo e a 

incorporar a observância à legislação como um dos pontos de verificação na atuação da 

empresa. 

 

Finalmente, uma definição, que guarda similaridade com a anterior, mas revela maior 

abrangência, restou desenvolvida pela International Organization of Supreme Audit 

Intitutions (Intosai), conforme publicado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (2007, 

p.19). É a que ora se transcreve: 

 

 

                                                
1 Tradução própria 
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Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de 
funcionários, e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança 
de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão 
alcançados: 
• execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 
• cumprimento das obrigações de accountability; 
• cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis; 
• salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. 

 

Essa conceituação apresenta o controle como um processo integrado, estruturado para lidar 

com os riscos, que devem ser identificados e mitigados, para a obtenção de segurança na 

realização de metas. Introduz os aspectos da ética e da accountability, que, de acordo com 

essa instituição, será alcançada não apenas com a disponibilização de informações confiáveis 

de ordem contábil, mas com o conhecimento daquelas de outra ordem, que sejam relevantes e 

oportunas. Rememore-se que Peter Drucker, em trecho anteriormente transcrito, tratou a 

necessidade de medições que efetivamente possibilitassem o controle da empresa. 

 

Para os efeitos do presente projeto, propõe-se que esse seja o entendimento de controle 

interno, portanto, daquele operado no âmbito da administração, privada ou pública. Como se 

verá mais à frente, o controle interno no setor público, sem que se lhe altere esse conceito, 

deverá ser exercido não apenas interiorizado de natureza administrativa, mas, a partir da 

última Carta Magna, também com a natureza de fiscalização. 

  

O controle administrativo público na legislação anterior a 1988 

 

O controle interno, como preliminarmente foi visto, é uma função presente nas instituições 

públicas e privadas, com um vasto e dinâmico espectro de objetivos que convergem para a 

saúde do ente controlado em toda a sua amplitude. 

 

Embora os controles, externo e interno, já existissem na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 

1964, concebida para estatuir normas financeiras para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços, esse dispositivo não tratou de sistema de controle interno, nem previu que o 

controle externo fosse apoiado pelo controle interno. As atribuições ali fixadas para esse 

visavam tão somente as obrigações da gestão executiva, no que tange à realização 

orçamentária. 
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O Decreto-Lei nº 200/67, de 25 de fevereiro de 1967, tratou do controle interno como um dos 

instrumentos da ação administrativa, determinando, entre outras obrigações, que as atividades 

no âmbito da administração federal obedecessem aos princípios de planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. De acordo com Vianna 

(2004, p.63), havia, na época, “a percepção de que o setor público federal mostrava excessiva 

concentração de atribuições nos órgãos de decisão e falta de racionalização dos serviços, 

ineficientes e morosos”. Ao racionalizar o trabalho administrativo e, conforme o 

entendimento de Costa (2004, p.34), ao estipular “a distribuição de responsabilidades das 

atividades de controle”, o referido decreto buscou a eficiência e eficácia, caracterizando-se 

como uma norma de natureza organizacional. 

 

Malgrado a presença do controle interno na legislação administrativa pública, as constituições 

anteriores à de 1967 não contemplaram a sua instituição. Bem assim, não trataram do controle 

externo, nem do sistema de controle interno. 

 

Já a Carta Magna do ano mencionado através dos artigos 71 e 72, pertencentes à Seção VII, 

do capítulo que trata do Poder Legislativo, determinou que a fiscalização financeira e 

orçamentária da União fosse exercida pelo Congresso Nacional, através de controle externo, 

com o auxílio do Tribunal de Contas, e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, 

instituídos por lei. Além disso, estipulou que o controle interno do Poder Executivo, além de 

outras obrigações, criasse condições indispensáveis à eficácia do controle externo. 

 

O controle na Constituição de 1988 

  

Em 26 de agosto de 1789, durante o momento histórico em que se desenrolava a Revolução 

Francesa, foi divulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujo artigo XV 

proclama que a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todo agente 

público. 

 

Quase dois séculos após aquele movimento, que significou o fim do Absolutismo como 

regime de governo, e dos privilégios da nobreza na França, o correspondente dever do gestor 

estatal de prestar contas à sociedade se inseriu no pensamento republicano que veio nortear a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, após longos anos de regime 

ditatorial, com restrição aos direitos civis. 
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Com efeito, essa Carta Magna, no parágrafo único do artigo 70, institui tal obrigação para 

qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Igualmente, instaura o cumprimento 

da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União pelo 

Congresso Nacional, por intermédio do controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder. 

 

Bem assim, atribui a esse sistema, através do artigo 74, a finalidade de: avaliar o cumprimento 

das metas previstas, a execução dos programas e dos orçamentos da União; de comprovar a 

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

financeira e patrimonial nos seus órgãos e entidades e da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado; de exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres da União e de apoiar o controle externo. 

 

Em 1989, por meio dos artigos 89 e 90, a Lei Maior do Estado da Bahia, recepcionou os 

artigos 70 e 74 da Carta Magna da República, no âmbito dessa unidade federativa e de seus 

municípios. 

 

A nova natureza do sistema de controle interno 

 

De acordo com o que derradeiramente se apresentou, o escopo da fiscalização na Constituição 

de 1988 foi, conforme respectivo artigo 70, significativamente amplificado em relação à 

precedente. O mesmo se deu com as competências do Tribunal de Contas, vide artigo 71, e as 

finalidades do sistema de controle interno, que, pelo artigo 74, foi criado nos demais poderes. 

Note-se, no entanto, que se conservou na parte dessa Magna Carta que trata do Poder 

Legislativo, Título IV, Capítulo I, a localização das disposições sobre o controle interno e 

controle externo.   

 

Por outro lado, enquanto a Lei Suprema de 1967, no artigo 71, estabelecia que a fiscalização 

restasse “exercida pelo Congresso Nacional, através de controle externo, e dos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo”, a de 1988, no artigo 70, decidiu que a fiscalização fosse 

“exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 

interno de cada Poder”. 
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Ou seja, a partir de 1988, em caráter de inovação, o sistema de controle interno, além de ter 

sido expandido para os demais poderes, deixou de ser meio para a fiscalização e passou a 

extensivamente executá-la. 

 

A questão foi bem abordada em Coelho, ao comentar (2007, p.3): 

 
O interessante desta disposição constitucional foi a clara opção do legislador em não 
manter nos limites estritos do Poder Legislativo o exercício da função fiscalizadora. 
Ao contrário, houve uma nítida opção constitucional em pulverizar sua 
operacionalização. 

 

Desse modo, as atribuições que lhe são conferidas no artigo 74, devem, segundo esse autor, 

ser praticadas em sintonia com a linha doutrinária da referida função fiscalizadora, cuja 

competência continua exclusiva do Poder Legislativo (2007). Não por outro motivo, o seu 

exercício pelo sistema de controle interno também é tratado nas disposições que se referem a 

esse poder. 

 

Em consonância com esse pensamento, o mesmo estudioso deixa claro seu entendimento de 

que, a partir de 1988, quando se falar em sistema de controle interno à luz da Constituição, 

não se estará a tratar da função de controle administrativo interno, prevista nos dispositivos da 

legislação infraconstitucional que organizam a gestão pública, a exemplo dos citados. 

Diferentemente, contemplar-se-á, nesse caso a função de natureza fiscalizadora que 

internamente se exerce sobre a gestão (2007). 

 

Controles internos do Executivo do Estado da Bahia 

 

Para efeito do presente projeto, o controle interno no Poder Executivo do Estado da Bahia 

será considerado nas duas situações acima comentadas: quando assume natureza 

administrativa ou quando investida de natureza fiscalizadora. Em ambas, compreende as 

atividades de controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. 

 

Na primeira situação, ele é exercido setorialmente nas entidades e órgãos da administração 

pública, eventualmente por unidades específicas com tal competência, ou, principalmente, 

pelas diretorias de Finanças e de Orçamento Público daquelas entidades e órgãos. No Estado 

da Bahia, a Diretoria da Contabilidade Pública (Dicop), subordinada à Secretaria da Fazenda 
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(Sefaz), é o órgão que, além de normatizar as rotinas da área, realiza a consolidação das 

informações contábeis e financeiras. Ainda nesta situação, na atividade de controle 

orçamentário, a Secretaria de Planejamento (Seplan) responde pelo acompanhamento de 

implementação de planos, programas, projetos e ações governamentais, bem como avaliação 

dos seus impactos econômicos e sociais no Estado. 

 

A segunda situação é aquela em que a função em tela é exercida pela Auditoria Geral do 

Estado (AGE), órgão do controle interno do Poder Executivo, e que, conforme exposto, 

incorpora natureza fiscalizadora, no espírito que orientou a Constituição do Estado da Bahia 

de 1989. 

 

A Auditoria Geral do Estado e os controles internos 

 

A Auditoria Geral do Estado foi criada pela Lei Estadual nº 2.321, de 11 de abril de 1966, 

com vínculo direto ao governador do Estado. A Lei Delegada nº 26, de 10 de fevereiro de 

1983, trouxe-a para a estrutura da Secretaria da Fazenda (Sefaz), tendo mantidas sua 

finalidade e competência. Através do Decreto nº 7.508, de 20 de janeiro de 1999, a AGE 

passou a ser órgão de assessoria, com vinculação ao secretário, tendo assumido também as 

inspeções internas na Sefaz e as funções de corregedoria. A Lei Estadual nº 7.802, de 15 de 

fevereiro de 2001, equiparou-a às demais superintendências da Sefaz. Em decorrência da Lei 

Estadual 8.596, de 28 de abril de 2003, que criou a Corregedoria da Secretaria da Fazenda, a 

AGE tornou a focar os trabalhos tão somente nas auditorias governamentais. 

 

O Regimento da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, aprovado pelo Decreto nº 7.921, 

de 02 de abril de 2001, posteriormente alterado pelo Decreto nº 9.646, de 10 de novembro de 

2005, assim estabelece, no artigo 7º: 

 
Art. 7º - À Auditoria Geral do Estado, órgão do controle interno do Poder Executivo, 
que tem por finalidade proceder à análise dos atos e fatos administrativos e 
financeiros dos órgãos e entidades, compete: 
 
I - Através das Coordenações de Auditoria Governamental, em suas respectivas 
áreas de atuação: 
 
a) examinar e avaliar os controles internos exercidos por órgãos da administração 
direta, fundos especiais, fundações, autarquias e entidades regidas pela Lei das 
Sociedades por Ações, vinculados ao Poder Executivo Estadual, verificando a 
eficiência, economicidade e eficácia da gestão operacional, administrativa, 
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. 
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Como visto, o referido instrumento institui a AGE como órgão do controle interno do 

Executivo, o que implica que a sua finalidade de análise dos atos e fatos administrativos e 

financeiros do Poder Executivo se insere nessa função. E, igualmente, declara que, entre 

outras competências, cabe-lhe a de responder pelos exames e avaliações nos controles 

internos exercidos no plano dos órgãos da administração direta e entidades da administração 

indireta, igualmente identificados no presente projeto como controles internos setoriais. 

 

Como se encontram esses controles? 

 

A caracterização do contexto em que se desenvolve o presente projeto impende informar 

sobre essa situação, conforme se verá no próximo tópico. 

 

Antes, porém, cabe registrar que na estrutura da AGE são duas as Coordenações de Auditoria 

Governamental, e cada uma delas se divide em duas sub-coordenações. Em 11 de abril de 

2011, o quadro da Auditoria Geral do Estado compreendia seis auditores fiscais em função de 

chefia, 26 auditores fiscais em função técnica, oito analistas técnicos, e nove servidores no 

apoio administrativo. Para efeito referencial, é importante observar que a Diretoria de 

Auditoria Geral do Estado de Santa Catarina contava com 74 auditores e a Controladoria 

Geral do Distrito Federal com 57 analistas de controle em 2009 (ANTUNES, 2009, p.5e10). 

Note-se também que a Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, no final de 2010, 

lançou concurso para contratação de 82 analistas de controle interno. 

 

Primeiros sinais de fragilidades nos controles internos setoriais 

 

A escolha do vetor controle interno como direcionador da presente pesquisa teve origem não 

apenas na sua relevância na Administração em geral, particularmente na área governamental, 

aspecto que se procura demonstrar anteriormente, mas igualmente no vínculo que a Auditoria 

Geral do Estado guarda com esta função, conforme o respectivo regimento materializa. 

 

No sentido de testar a validade dessa preferência, entrevistas com gestores e técnicos daquele 

órgão, num total de oito profissionais, cujos nomes se encontram em relação constante do 

Apêndice, foram realizadas entre 22 de setembro de 2010 e 06 de dezembro de 2010. 
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Os servidores ouvidos compartilharam da percepção sobre a sua relevância para a boa gestão 

do Estado e dois entre eles informaram que, em contraponto a este condão benéfico, os 

controles internos nos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia, em geral, 

apresentavam-se frágeis ou ausentes, fato que, no seu entender, conferia o devido suporte a 

essa opção. 

 

Complementarmente esses indicaram que os sinais dessa debilidade podiam ser observados 

em resultados dos exames realizados pela Auditoria Geral do Estado (AGE) sobre obras, 

contratos, convênios, folha de pessoal, pagamentos, etc. Um deles aduziu que, a despeito do 

quadro relativamente pequeno, a Auditoria, em geral, produzia relatórios de boa qualidade no 

que tange à identificação e caracterização das fragilidades, elementos que, em inúmeros casos 

desencadearam sindicâncias, inquéritos, punições de servidores em desvio e economias para 

os cofres públicos, mediante boa articulação com outros órgãos de controle do Estado. Veja-

se, a propósito, nota da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, transcrita no site Jusbrasil 

Notícias, em 20 de maio de 2008: 

 
O trabalho da Auditoria Geral do Estado da Bahia e as ações de controle interno, 
implementadas pelo órgão desde o início de 2007, para impedir ações predatórias 
contra o erário foram alguns dos destaques das palestras iniciadas a partir das 14h, 
no 2º Encontro Nacional dos Órgãos de Controle Interno que acontece até amanhã 
(13), no Salvador Praia Hotel, em Ondina. O evento é uma parceria do CNCI e da 
Secretaria da Fazenda, por meio da Auditoria Geral do Estado. 
A auditora geral do Estado, Mírian Tereza Guerreiro de Freitas, em sua 
apresentação, mostrou quais os principais desafios da AGE, como apurar com 
urgência indícios de graves irregularidades, auditar grandes contratos em maior 
profundidade e a busca por provas irrefutáveis, objetivas e consistentes nos exames 
de auditoria. "A articulação com órgãos como o Ministério Público, Tribunal de 
Contas do Estado, do Município, dentre outros, foi fundamental para a AGE. Além 
disso, ao longo do ano, realizamos importantes trabalhos de auditoria em contratos 
como o da EBAL e os de publicidade e propaganda", explicou (JUSBRASIL, 
2008). 

 

Não obstante, segundo o entrevistado, o controle interno talvez precisasse uma abordagem 

mais presente nos citados relatórios. 

 

O outro acrescentou que nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado (TCE) também era 

possível serem divisadas deficiências cuja origem se atribuía a falhas no controle interno. 

 

Esse primeiro conjunto de informações, além de ter dado a necessária firmeza à trilha 

selecionada, compôs um panorama preliminar dos controles internos nas organizações do 
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Poder Executivo e se constituiu o ponto de partida para realização de levantamento de novas 

informações que confirmem ou neguem a indigitada existência de fragilidades em tais 

funções. 

 

2.2 Análise de dados 

 

O que diz o Tribunal de Contas do Estado 

 

De acordo com o artigo 89 da Lei Suprema do Estado da Bahia, o Tribunal de Contas do 

Estado é órgão de auxílio do controle externo exercido pela Assembleia Legislativa no âmbito 

estadual. Em consonância com o artigo 71 desse mesmo diploma, o TCE responde por parecer 

prévio sobre as contas prestadas pelo governador. 

 

No Relatório e Parecer Prévio das Contas do Poder Executivo do Estado da Bahia, relativo ao 

Exercício de 2009, documento público emitido em 2010, o TCE dedica um capítulo ao 

Planejamento e Controle na Administração Pública, em cujo subitem Controle Interno, 

comenta o exercício dessa função, segundo os exames realizados. Alguns aspectos então 

levantados são trazidos à frente neste projeto. 

 

As abordagens ao controle interno, entretanto, não se circunscrevem a essa parte do relatório, 

de modo que, em outro capítulo daquele documento, o Tribunal retorna a esse tema, ao 

explicitar fatos relevantes verificados durante as investigações desenvolvidas sobre contratos 

ao longo daquele exercício e afirmar que tais ocorrências têm origem em falhas na execução 

daquela função. 

 

Para bem se caracterizar o impacto de debilidades no controle sobre a gestão, são 

apresentadas a seguir as respectivas conseqüências, conforme, na oportunidade, explicitado 

por aquele órgão de contas: 
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 “elevado valor com pagamento de multas por atraso no recolhimento de INSS 
retido sobre faturas”; 

 “falta de aplicação de glosa sobre faturas de serviço prestado abaixo do padrão 
contratado”; 

 “falta de comprovação dos pagamentos salariais do pessoal vinculado aos 
contratos bem como das obrigações sociais relativas ao Vale Transporte e Vale 
Refeição”; 

 “empenho de despesas através de elemento não autorizado (indenizações)”; 
 “deficiência no acompanhamento, fiscalização, avaliação e recebimento dos 

serviços efetuados”; 
 “inconsistências na formalização dos processos de pagamento”; 
 “notas fiscais sem data do atesto pelo recebimento dos serviços prestados”; 
 “inconsistências observadas na execução dos serviços”; 
 “deficiência na formalização dos processos de dispensa de baixo valor”; 
 “aditamento irregular de contrato”; 
 “contrato com objeto genérico e obrigações da contratada não detalhadas”; 
 “morosidade no encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado” (TCE, 2010, 

p.140).  
 

Em outro momento, o mesmo escrito destaca, de igual maneira, outras debilidades do controle 

interno, no caso, decorrentes do processo de aplicação de recursos transferidos a organizações 

e prefeituras, registradas pelo TCE desde o ano de 2005 e ainda não superadas pela presente 

gestão: 

 
 “atividades desenvolvidas pelas entidades não acompanhadas/fiscalizadas de 

forma sistemática, conforme cabe às Secretarias/Órgãos repassadores de 
recursos”; 

 “participação de servidores públicos nos quadros sociais dessas entidades, 
comprometendo a impessoalidade e a transparência dos convênios”; 

 “entidades a funcionar como intermediárias na contratação de terceiros, com a 
transferência da execução total do objeto, o que torna injustificada a parceria 
estabelecida através do convênio” (TCE, 2010, p.143). 

 

Em seu voto o conselheiro Pedro Lino, daquele órgão de contas, propugna em síntese que “o 

sistema de controle interno necessita de aperfeiçoamento” (TCE, 2010, p.195) e “o Poder 

Executivo carece de revisão de sua estrutura de controle interno,... em cumprimento às 

determinações constitucionais e legais aplicadas à matéria” (TCE, 2010, p.180). 

 

De acordo com consulta ao Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado da 

Bahia (Sicof)2 existem nesse estado 22 secretarias, aí incluídas a Casa Civil e a Secretaria 

Extraordinária da Copa, oito órgãos em regime especial de administração direta, 54 entidades 

na administração indireta, quais sejam 12 empresas, 26 autarquias e fundações e 16 fundos. 

                                                
2 O Sicof é um sistema interno da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, de acompanhamento orçamentário, 

financeiro, patrimonial e contábil do Estado. 
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Em análise sobre o controle interno em todas essas unidades, o TCE conclui que conquanto as 

atividades de controle financeiro, orçamentário e patrimonial nas secretarias estejam alocadas 

às respectivas áreas de apoio (Diretoria de Finanças, de Orçamento Público, etc.), observa-se 

a ausência de procedimentos de aferição e crítica sistemática dos registros efetuados por cada 

órgão (TCE, 2010). E comenta que a “institucionalização de uma unidade de controle interno 

nos órgãos da administração pública” seria uma ferramenta importante para a aferição da 

legalidade, economicidade, eficiência e eficácia na gestão (TCE, 2010, p.37). 

 

De outro lado, o controle interno na administração indireta está contemplado nos 

organogramas de algumas autarquias e empresas, conforme se pôde aferir em alguns 

regimentos disponíveis nos sites, cujos endereços encontram-se no site da Companhia de 

Processamento de dados do Estado da Bahia. Entretanto, novamente de acordo com o 

Tribunal de Contas do Estado, “poucas dessas entidades possuem a correspondente equipe 

estruturada” e “suas atividades restringem-se a áreas específicas ou demandas eventuais” 

(TCE, 2010, p.38). 

 

Pesquisa sobre o controle interno nos relatórios da Auditoria Geral do Estado 

 

Como anteriormente se comentou, é responsabilidade própria da Auditoria Geral do Estado 

examinar e avaliar os controles internos exercidos por órgãos da administração direta, fundos 

especiais, fundações, autarquias e entidades regidas pela Lei das Sociedades por Ações, todos 

vinculados ao Poder Executivo. 

 

Com o objetivo de verificar, nas auditorias realizadas por aquele órgão, o tratamento dado aos 

controles, foi realizada pesquisa na totalidade de relatórios da AGE, em número de 363, 

emitidos entre 1998 e agosto de 2010. Esse trabalho contou com a devida autorização da 

titular da Auditoria Geral do Estado. 

 

A pesquisa revelou que, dos 363 relatórios (100,00%), em 140 (38,57%) há referências a 

deficiências no controles internos das unidades auditadas. Não obstante, apenas 28 (7,71%) 

entre os documentos exarados noticiam que o exame do controle interno encontra-se no 

escopo da auditoria levada a cabo. Em 112 (30,86%), o controle interno não se inclui 

diretamente no objeto da auditoria e as respectivas fragilidades são apontadas, de maneira 

indireta, a partir de verificações em pontos específicos auditados. 
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De todo modo, a pesquisa confirma a existência de fragilidades nos controles internos 

setoriais, pois, como se vê, em quase 39% das auditorias elas foram referenciadas nos 

resultados dos exames, ainda que mais de 92% delas não os tenham incorporado nos seus 

alvos. 

 

2.3 Definição do problema  

 

Em direção ao problema objeto deste estudo, foram desenvolvidas as ações anteriormente 

relatadas que, para melhor entendimento do percurso feito, encontram-se resumidamente 

rememoradas a seguir. 

 

Inicialmente entabularam-se conversações com representantes da AGE onde foi esboçado um 

cenário de fragilidades nos controles internos nas unidades do Poder Executivo. Com vistas a 

consistir devidamente a configuração do quadro preliminarmente delineado, o controle interno 

restou examinado nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado e da Auditoria Geral do 

Estado. 

 

Como resultados desses esforços, divisaram-se nos documentos do TCE anotações de 

fragilidades no exercício do controle interno, tanto nos órgãos, como nas entidades daquele 

poder. Finalmente, verificou-se que parte significativa dos relatórios da AGE referenciaram, 

ainda que indiretamente, deficiências nos controles internos, embora a quase totalidade desses 

trabalhos não tivessem incluído o controle interno em seu objeto. 

 

Com base nos dados analisados, pôde-se entender que, em geral, os controles internos 

setoriais não vêm se realizando apropriadamente no âmbito da administração pública no 

Estado da Bahia, conforme prevê a Norma Constitucional. Adicionalmente se percebeu, pelas 

ponderações do TCE, que as estruturas das respectivas unidades não se encontram em 

condições de exercitá-los de modo adequado às exigências da Carta Magna. 

 

Esse entendimento e os resultados que o fundamentaram restaram validados pelo então titular 

da Gerência de Controle e Orientação (Gecor), da Diretoria de Contabilidade Pública (Dicop) 

da Sefaz, identificado no Apêndice, com quem se dialogou sobre o tema em 01 de dezembro 

de 2010 e pelos profissionais da AGE que haviam também sido ouvidos sobre a escolha da 

linha de pesquisa, conforme reportado anteriormente. 
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Destarte, tem-se por definido que a inadequação dos controles internos nos órgãos e entidades 

do Poder Executivo do Estado da Bahia, em relação ao estabelecido na Constituição dessa 

unidade federativa, seria o problema que o presente Projeto de Intervenção Organizacional 

(PIO) busca tratar. 
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3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO 

 

O encaminhamento para solução dessa inconformidade demandou pesquisas em bases 

correlacionadas ao controle interno, com vistas não apenas ao conhecimento de fatos e 

informações que pudessem ser identificados como referenciais de ordem técnica vis-à-vis 

aquele propósito, como também na busca de recursos para o aprofundamento do arcabouço 

teórico do projeto, para igual finalidade. 

 

Situação dos órgãos estaduais do controle interno 

 

Para efeito de se situar a Bahia, no que tange à institucionalização dos órgãos estaduais do 

controle interno, é interessante registrar que, de acordo com o Conselho Nacional dos Órgãos 

de Controle Interno dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Capitais (Conaci), 

o panorama nacional dessas unidades apresenta-se conforme quadro abaixo: 

 
QUADRO – PRINCIPAIS ÓRGÃOS DO CONTROLE INTERNO EM ÂMBITO ESTADUAL 

ESTADOS ÓRGÃOS ESTADOS ÓRGÃOS 

Acre Controladoria Geral do Estado Paraíba Controladoria Geral do Estado 

Alagoas Controladoria Geral do Estado Paraná Secretaria de Controle Interno 

Amapá Auditoria Geral do Estado Pernambuco 
Secretaria da Controladoria Geral do Estado de 

Pernambuco 

Amazonas Controladoria Geral do Estado Piauí Controladoria Geral do Estado 

Bahia Auditoria Geral do Estado Rio de Janeiro Auditoria Geral do Estado 

Ceará Secretaria de Controladoria 
Rio Grande do 

Norte 
Controladoria Geral do Estado 

Espírito Santo 
Secretaria de Estado de Controle e 

Transparência 
Rio Grande do Sul Contadoria e Auditoria - Geral do Estado 

Goiás Controladoria Geral do Estado Rondônia Controladoria Geral do Estado 

Maranhão Controladoria Geral do Estado Roraima Controladoria Geral do Estado 

Mato Grosso Auditoria Geral do Estado Santa Catarina Diretoria de Auditoria Geral 

Mato Grosso do 

Sul 
Auditoria Geral do Estado São Paulo Departamento de Controle e Avaliação 

Minas Gerais Controladoria Geral do Estado Sergipe Controladoria-Geral do Estado 

Pará Auditoria Geral do Estado Tocantins Controladoria-Geral do Estado 

Distrito Federal Secretaria de Estado de Transparência e Controle 

Fonte: Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados, Distrito Federal, Municípios e Capitais (Conaci), 2011. 

 

Nota-se que dos 26 estados e Distrito Federal, 13 incorporaram à sua estrutura controladorias 

gerais e cinco possuem secretarias com denominações equivalentes. 
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Também se divisa que restam seis unidades federativas com auditorias gerais, entre elas a 

Bahia, e três que mantêm órgãos com denominações não exatamente iguais aos 06, que, 

conforme consulta aos próprios portais, disponíveis em links no portal do Conaci, englobam a 

função de auditoria geral ou controle sem o status de secretaria: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo (CONACI, 2011). 

 

Ressalte-se adicionalmente que, além desses três, há apenas outros dois que não se encontram 

ligados ao governador, a saber: Bahia, Rio de Janeiro, conforme também verificado nos sites 

específicos de cada um dos 27 órgãos ou dos seus estados (CONACI, 2011). 

 

Há outros como, por exemplo, o órgão do controle interno do Mato Grosso que, embora tendo 

a denominação de Auditoria Geral do Estado (AGE-MT), a partir de sua criação pela Lei 

Estadual n° 4.087/1979, de 11 de julho de 1979, esteve ligado ao governador e desde 1992, 

pela Lei Complementar Estadual nº 14/1992, de 16 de janeiro de 1992, é responsável pelo 

controle interno no âmbito do Poder Executivo do Estado. Ou seja, além de órgão do controle 

interno, a AGE de Mato Grosso é órgão de controle interno (AGE-MT, 2011). 

 

Uma situação singular é verificada em Santa Catarina, onde o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Estadual encontra-se institucionalmente criado, consoante art. 30 da Lei 

Complementar Estadual nº 381/07, de 07 de maio de 2007, e regulamentado pelo Decreto 

Estadual nº 2.056/09, de 20 de janeiro de 2009, e tem como órgão central a Secretaria de 

Estado da Fazenda por meio das diretorias de Auditoria Geral e de Contabilidade Geral 

(DIAG-SC, 2011). 

 

A indefinida criação da Controladoria Geral do Estado da Bahia 

 

O Projeto de Lei n.º 16.942/2007, apresentado em 03 de dezembro de 2007 pelo Poder 

Executivo do Estado da Bahia à Assembleia Legislativa, propõe a criação da Controladoria 

Geral do Estado (CGE), em nível de secretaria, com a finalidade de promover, executar e 

coordenar as atividades de controle interno dos órgãos e entidades desse poder. 

 

Explicita esse projeto de lei que tais atividades são aquelas atinentes à defesa do patrimônio 

público, à auditoria e fiscalização públicas, à prevenção, ao combate à corrupção e ao 
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incremento da transparência da gestão, bem como às atividades de fomento ao controle social 

dos recursos públicos. 

 

A proposição baiana, para além da criação da CGE, contempla também a instituição do 

Sistema Estadual de Controle Interno do Poder Executivo, coordenado pela Controladoria 

Geral do Estado, com a finalidade de avaliar a ação governamental e a gestão dos 

administradores públicos estaduais. Além disso, deve o sistema em questão promover a 

articulação e integração dos diversos órgãos responsáveis pelo controle interno, de modo a 

aumentar a efetividade da sua atuação, a eficiência no uso dos recursos e a eficácia dos seus 

mecanismos e resultados, por intermédio da fiscalização financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial.  

 

Pelo Projeto de Lei n.º 16.942/2007, fica adicionalmente criada a Coordenação de Controle 

Interno, na estrutura organizacional da Secretaria da Segurança Pública, da Secretaria da 

Educação, da Secretaria da Administração, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da 

Secretaria de Infra-Estrutura. Ela é caracterizada como uma unidade sistêmica, subordinada 

administrativamente aos respectivos secretários e tecnicamente à Controladoria Geral do 

Estado, com a finalidade de executar as atividades de controle interno, no âmbito de sua 

atuação, em obediência às diretrizes da CGE. Na forma do dispositivo em tela, restam 

mantidas as estruturas, de controle interno e auditoria, existentes nos órgãos e nas entidades 

da administração pública estadual, que passam a integrar o Sistema Estadual de Controle 

Interno do Poder Executivo. 

 

E, ainda em consonância com essa proposta, os órgãos e entidades que não possuem estrutura 

formal de auditoria, fiscalização ou controle interno, também prestarão à CGE inteiro apoio e 

colaboração quanto às informações e aos documentos solicitados, sem prejuízo de sua 

responsabilidade nas atividades de auditoria, fiscalização e controle interno. Pela mesma 

proposição, o Poder Executivo fica autorizado a promover a adequação dos requisitos e outros 

instrumentos regulamentares no prazo de 120 dias. 

 

Em síntese, o Projeto de Lei 16.942/2007 estabelece: 
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 a criação do órgão central de controle interno, ligado ao chefe do Executivo; 

 a respectiva atribuição de coordenar o controle interno setorial; 

 a constituição do sistema de controle interno do referido poder; 

 a instituição de novas unidades sistêmicas setoriais do controle interno, tecnicamente 

subordinadas à CGE; 

 a manutenção das unidades setoriais de controle interno ou similar existentes, sob 

orientação da CGE; 

 o apoio à CGE pelos órgãos sem estrutura formal de controle interno ou similar. 

 

É possível que a referida proposição ainda possa sofrer ajustes, notadamente na estrutura 

interna e nas atribuições das unidades que a compõem. Entretanto, vê-se que, através das 

condições organizacionais que explicita, desenha uma estrutura para o funcionamento do 

controle interno no Poder Executivo do Estado da Bahia, constituindo referência para os 

gestores e técnicos da administração pública, especialmente aqueles que atuam na referida 

função. 

 

Ademais, revela que, em momento não distante, houve no Executivo a disposição de 

robustecer o controle interno, dotando-o inclusive de mecanismo previsto na Constituição e 

até hoje não criado, qual seja o Sistema de Controle Interno. 

 

Essa manifestação de vontade já se constitui, no plano administrativo, fator favorável ao 

aprimoramento do exercício dessa função, porque sinaliza para o gestor que o controle interno 

tem sido assunto de governo. Ademais, por ser um documento público, cria para a sociedade 

organizada e para o controle externo uma expectativa que, não raro, se materializa em 

pronunciamentos de cobrança, mantendo o assunto na pauta do administrador público 

dedicado. Veja-se, por exemplo, matéria do jornal A Tarde, de 22 de setembro de 2010: 

 
Adoção de mecanismos internos e externos de fiscalização dos gastos públicos, rigor 
na punição aos envolvidos com crimes de conduta, maior transparência nas decisões 
de governo. Estas são algumas das medidas de combate à corrupção propostas pelos 
candidatos ao governo baiano durante seminário promovido pelo Grupo A TARDE. 
... 
Controladoria - Todos concordaram, porém, que o combate à corrupção depende 
de vontade política e que os governos devem adotar mecanismos internos e externos 
de fiscalização do uso de recursos públicos e punir com rigor o servidor envolvido 
em corrupção. Candidatos defenderam a aprovação, pela Assembleia Legislativa, do 
projeto que cria a Corregedoria (sic) Geral do Estado, que desde 2007 tramita na 
Casa e é promessa de campanha de Wagner, quando era candidato a governador. 
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Neste mesmo sentido, observe-se ainda a Declaração de Voto do conselheiro Zilton Rocha 

que, a exemplo de outros conselheiros, tratou do assunto, no Relatório e Parecer Prévio de 

Contas do Estado da Bahia, Exercício de 2009: 
  

Não obstante haver transcorrido, aproximadamente, dois anos e meio do seu 
ingresso na Casa do Povo, este Projeto de Lei foi “Encaminhado a Plenário” e 
“Retirado da Ordem do Dia” algumas vezes. 
 
Entretanto, encontra-se há aproximadamente 01 ano, conforme dados extraídos do 
site da Assembléia Legislativa, imóvel na Superintendência de Assuntos 
Parlamentares. 
 
Quanto a esse aspecto, não posso deixar de reconhecer que houve empenho e 
vontade política do Governante. Pois, a criação de uma Controladoria Geral 
vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com status de Secretaria, com 
certeza melhoraria e aperfeiçoaria o funcionamento da máquina administrativa em 
nosso Estado, como vem ocorrendo no âmbito do Executivo Federal, alcançando, 
inclusive, reconhecimento internacional. 
 
No entanto, causa-me estranheza que o Executivo não tenha se empenhado mais 
decisivamente, já que tem maioria no Legislativo, para aprovar o aludido Projeto de 
criação da CGE, tão ansiosamente aguardado pelo corpo técnico deste Tribunal que, 
muitas vezes, tem sido obrigado a fazer o papel do controle interno, em prejuízo da 
prerrogativa precípua da instituição que é cuidar do CONTROLE EXTERNO. 
 
Mas, a minha estupefação maior é que não tenho visto, nem ouvido, nem lido nada 
sobre cobrança da oposição para que a Liderança do Governo coloque 
imediatamente o Projeto em votação. Aliás, faço essa observação hoje, como 
Conselheiro deste Tribunal, porque vejo a falta que faz a existência de um Controle 
Interno eficiente e eficaz e o faço, também, como cidadão, pois o poder último na 
fiscalização dos recursos públicos cabe ao Legislativo e ele, portanto, deve ser o 
primeiro a propugnar para que se aperfeiçoem os mecanismos de controle sobre a 
utilização do dinheiro tão “suadamente” pago pela população em forma de impostos. 
 
Por que dormita em alguma gaveta Projeto tão necessário e de tamanho 
interesse para a sociedade? 
 
É necessário que a Assembléia saia da inércia e vote o Projeto de Lei que propõe a 
criação da CGE, para que a sociedade saiba qual é a posição de seus representantes 
em relação ao tema (grifos originais) (TCE, 2010, p.181). 

 

Malgrado os protestos do TCE, aquela proposta de legislação, que hoje se encontra em 

tramitação há mais de três anos na Assembleia Legislativa da Bahia, convivendo com 

manobras protelatórias de origem política, aparenta não ter qualquer previsão de votação. 

 

Assim, o que poderia ser a materialização do arcabouço legal para a implementação das 

condições necessárias à resolução da inadequação dos controles internos nas unidades do 

Poder Executivo do Estado da Bahia, de momento, resulta apenas em se constituir uma 

manifestação de propósito de governo em relação ao aprimoramento do controle interno nessa 

unidade federativa e uma referência para a sua organização nesse poder. 
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Experiências de fortalecimento dos controles internos 

 

Também com o objetivo de se obterem informações sobre o tratamento ao controle interno em 

outras unidades federativas, foram consultados os portais na Internet que dão acesso às 

notícias dos respectivos órgãos do controle interno nos 26 estados e Distrito Federal (DF). 

Não se pretendeu realizar qualquer comparativo com o trabalho desenvolvido na Auditoria 

Geral do Estado da Bahia, mas tão somente levantarem-se referências que pudessem 

contribuir para o desenho da proposição a ser feita no presente projeto, ao indicar caminhos 

exitosos ou mesmo experiências desaconselháveis.  

 

Observou-se que, em sete dentre eles, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal, os dados sobre o 

trabalho do controle interno são objeto de possível consulta via web.  

 

Conquanto em alguns desses sítios, a abordagem a essa função seja de modo indireto, por 

meio de hipertextos intitulados Publicações, Normas ou Orientações, em duas dessas páginas 

se acessam diretamente matérias reunidas sobre o tema, ao se clicar sobre Controle Interno, 

num caso, e sobre Fortalecendo o Controle Interno, no outro. 

 

Deu-se preferência a conhecer essas matérias em vista de ambas terem revelado esforços 

produzidos pelos órgãos do controle interno de Mato Grosso e Santa Catarina no sentido da 

adequação dessa função no Poder Executivo dessas unidades da Federação. As informações 

disponíveis foram complementadas com esclarecimentos obtidos com servidores que 

participaram dos trabalhos em questão. 

 

 Mato Grosso 

 

No botão Controle Interno da página eletrônica da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso 

(AGE-MT) (2011), disponibilizam-se diretamente os seguintes textos: 

 
 Plano de Ação para Adequação do Controle Interno; 
 Como Elaborar o Plano Anual de Acompanhamento do Controle Interno; 
 Mapeamento dos Processos; 
 Avaliação do Plano de Ação; 
 Relatório de Implantação dos Núcleos Sistêmicos – Controle Interno; 
 Legislação do Controle Interno. 
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O primeiro deles, Plano de Ação para Adequação do Controle Interno, firmado pelo 

governador em 20 de setembro de 2007, se baseia na Resolução nº. 01/2007, de 17 de julho de 

2007, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT), que aprovou o Guia para 

Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública naquela unidade 

federativa (AGE-MT, 2007, p.3). 

 

Trata-se o citado plano de uma proposta focada na progressiva padronização das rotinas dos 

principais processos que giram no Poder Executivo e na criação de unidades setoriais de 

controle interno (UNISECIS). Tem previsão de consecução total dos objetivos até 31 de 

dezembro de 2011, com duração, portanto, de mais de quatro anos, a partir da data da 

respectiva aprovação. Observa-se, no entanto, no próprio site, que a última avaliação do Plano 

de Ação dataria de 22 de janeiro de 2008. 

 

De acordo com o referido plano (AGE-MT, 2007, p.12), são os seguintes os processos 

trabalhados: 

 
 Sistema de Controle Interno 
 Sistema de Planejamento e Orçamento 
 Sistema de Aquisições 
 Sistema Financeiro 
 Sistema Contábil 
 Sistema de Tributação 
 Sistema de Gestão de Pessoas 
 Sistema de Patrimônio 
 Sistema de Convênios e Consórcios 
 Sistema de Tecnologia da Informação 
 Sistema de Saúde 
 Sistema de Educação 
 Sistema de Obras Públicas 
 Sistema de Receita Pública 
 Sistema de Bem Estar Social 
 Sistema de Comunicação 
 Sistema Jurídico. 

 

No sentido de se angariarem mais informações sobre o trabalho, foi feita comunicação 

telefônica com o secretário adjunto de Auditoria do Mato Grosso, em 04 de abril de 2011, e, 

na data de 06 de abril de 2011, com a atual secretária adjunta de Corregedoria desse estado, 

que participara da elaboração do plano e do acompanhamento das ações em campo. Os 

respectivos nomes se encontram no Apêndice. 
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Através dessas conversações, pôde-se confirmar a configuração de um programa muito 

ambicioso, envolvendo mapeamento e redesenho de processos junto aos órgãos envolvidos, 

tecnicamente conduzidos pela Secretaria de Administração. 

 

Foram noticiadas reuniões desgastantes. Foi informado que, conquanto o trabalho nas áreas 

meio da administração tenha fluído, havia dificuldades para implementação desse projeto nas 

áreas fim, que ainda se encontram pendentes. 

 

 Santa Catarina 

  

A Diretoria de Auditoria Geral (Diag) da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

noticia no seu site experiência relacionada ao sistema de controle interno iniciada em 2009 no 

bojo do Programa Auditoria Interna Orienta daquele órgão. 

 

Informa a Diag que, a partir do referido ano, o programa direcionou o seu foco para 

sedimentar a atuação das unidades de controle dos órgãos e entidades da administração 

pública estadual e estabeleceu os seguintes objetivos: 

 
 motivar e orientar a implementação do controle interno nos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual; 
 municiar os servidores dos órgãos e entidades com instrumentos para melhor 

executarem seus trabalhos, especialmente no que tange a controles; 
 estimular a eficiência, a eficácia e a economicidade nas operações promovidas 

pelos órgãos e entidades; 
 difundir aos servidores e gestores da Administração Pública a importância dos 

controles internos e o papel de cada um neste contexto, criando uma cultura de 
responsabilidade mútua (SC, 2011).  

 

Como suporte a esse esforço, o próprio site publica, entre as Orientações emanadas da 

Auditoria, o Guia de Controle Interno que se desdobra em cinco documentos, a saber: 

 
 Guia de Controle Interno – Atos de Pessoal 
 Guia de Controle Interno – Licitações e Contratos 
 Guia de Controle Interno – Contas Públicas 
 Guia de Controle Interno – Recursos Antecipados 
 Guia das Atribuições das Unidades de Controle Interno (SC, 2011).  

 

O Decreto nº. 2.056/2009, de 20 de janeiro de 2009, criou o Sistema Administrativo do 

Controle Interno, conferindo-lhe a seguinte estruturação: 
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Art. 3º O Sistema Administrativo de Controle Interno compreende 
hierarquicamente: 
I - a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, como órgão central; 
II - a Diretoria de Auditoria Geral - DIAG e a Diretoria de Contabilidade Geral - 
DCOG com suas respectivas gerências, como núcleos técnicos; 
III - as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno 
dos órgãos elencados no art. 36, incisos I a XIII, da Lei Complementar nº 381, de 7 
de maio de 2007, como órgãos setoriais; 
IV - as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno 
das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional - SDRs, como órgãos 
setoriais regionais; e 
V - as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de controle interno das 
entidades da administração indireta, vinculadas às Secretarias de Estado Setoriais ou 
Regionais, como órgãos seccionais. 
§ 1º O regimento interno do órgão ou entidade deverá indicar a unidade 
administrativa responsável pelas atividades de controle interno. 
§ 2º Caso o regimento interno do órgão ou entidade seja omisso, compete à Gerência 
de Administração, Finanças e Contabilidade, ou estrutura com competências 
análogas, a responsabilidade pelas atividades de controle interno. 
§ 3º Os órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais possuem subordinação 
administrativa e hierárquica ao titular do seu respectivo órgão ou entidade e 
vinculação técnica ao órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno 
(SC, 2009). 

 

Relatos através de email em resposta, de auditor do Controle Interno da Diag SC, identificado 

no Apêndice, entre 06 e 09 de abril de 2011, deram conhecimento dos procedimentos que se 

realizaram junto aos órgãos e entidades no sentido daquele objetivo. A transcrição de 

respectivos trechos se apresenta a seguir: 

 
Nós primeiramente fazíamos uma reunião de apresentação do nosso projeto com o 
Secretário (Presidente), diretores e gerentes. Em seguida, partíamos para as áreas a 
serem verificadas, no sentido de existência de controle. Os assuntos envolviam o 
setor de pessoal, patrimônio, almoxarifado, água, energia elétrica, ICMS, telefonias 
fixa e móvel, correios, bens imóveis, licitações, contratos, convênios, adiantamento 
e diárias. Ao final, fazemos outra reunião para darmos o diagnóstico do 
órgão/entidade, com a presença de todos (gestores e executores); falamos dos pontos 
que estão bons e daqueles que precisam ser aprimorados e emitimos uma 
informação. Dali a três meses, voltávamos para monitorar a questões identificadas e 
com oportunidade de melhorias. 
  
Apresentávamos o Guia básico de Controle Interno (para o executor) e Guia de 
Atribuições das Unidades de Controle Interno (para o responsável pelo controle 
interno, quando havia)... 
 
Passávamos em torno de 10, 15 dias para órgãos pequenos e 30 dias para os maiores. 
No início, eles não são muito receptivos, mas na metade da visita passam a gostar do 
projeto, até a nossa apresentação final.... sempre dão desculpas do porquê aquela 
área está deficiente.... 
 
Sim, houve o monitoramento. Seria o monitoramento das questões apontadas. 
Todavia, o gestor faria as modificações se quisesse, pois não tínhamos um meio de 
obrigá-lo, exceto por auditoria mesmo3.  

                                                
3 Trecho de email de auditor do Controle Interno, DIAG/SEF/SC, em 07 de abril de 2011. 
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A despeito de todo esse esforço, não se logrou implantar até o momento os controles internos 

setoriais no Estado de Santa Catarina. Veja-se novo trecho do referido depoimento: 

 
Em 2010, o foco do projeto foi o de Fortalecimento do Controle Interno, pois o 
TCE/SC já estava, em algumas decisões, multando os órgãos que não tinham 
responsáveis pelo controle interno para emitir parecer na parte de admissão de 
pessoal. Todavia, não conseguimos efetivamente implantar o controle interno nos 
órgãos, pois é tarefa difícil, dependente do interesse dos gestores neste assunto4.  
 

Foi ressalvada a existência de responsáveis pelo controle em órgãos que já os possuíam antes 

do programa e nas entidades, em cujos controles internos se encontra setor, ou comissão, que 

faz ponte de ligação com a Diag. Não obstante, nessas entidades, o controle interno não é 

satisfatório, porque a respectiva equipe realiza muita sindicância, respostas ao TCE e outros 

trabalhos não afins. Entre as dificuldades encontradas nesse trabalho encontram-se a carência 

de pessoal, a falta de gratificação e, como visto antes, o desinteresse do gestor em ser 

controlado5. 

 

Esse ano, o próprio titular da Secretaria de Estado da Fazenda envolveu-se com o assunto e 

deu à Diretoria de Auditoria Geral a incumbência da implantação do controle interno no 

Estado. Entrementes, além dos empecilhos mencionados, a auditora divisa uma impropriedade 

que seria a responsabilização por decreto, vide acima, do gerente de administração financeira 

pelo controle interno daqueles órgãos onde não houver outra indicação. Decerto, nessa 

situação não se estaria respeitando um dos princípios do controle interno, qual seja o da 

segregação de funções, preliminarmente comentado6. 

 

De qualquer sorte, a Diag começou neste mês de abril de 2011 a repaginar esta ideia, 

fazendo reuniões e apresentando materiais que irão servir de referencial de partida para o 

responsável na ponta monitorar o indivíduo que executa a despesa. “A meta é fazermos um 

piloto na Secretaria da Saúde e na própria Fazenda, para implantação do controle interno. 

Surgindo resultado nestes órgãos maiores (os pilotos), daí partiremos para os demais”.7  

 
                                                
4 Trecho de email de auditor do Controle Interno, DIAG/SEF/SC, em 07 de abril de 2011. 
5 Conforme email de auditor do Controle Interno, DIAG/SEF/SC, em 07 de abril de 2011. 
6 Idem 
7 Trecho de email de auditor do Controle Interno, DIAG/SEF/SC, em 07 de abril de 2011. 
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O programa desenvolvido em Santa Catarina é provavelmente mais focado na instalação de 

unidades de controle interno nos órgãos e entidades que o de Mato Grosso, onde, além desse, 

haveria um objetivo maior qual seja a implantação de sistemas através do redesenho de 

processos. No entanto, aquele plano também parece demandar um esforço organizacional 

bastante intenso. 

 

Em ambas as experiências, ressalte-se, o trabalho de divulgação do controle interno, por entre 

os órgãos e entidades do Poder Executivo, é significativo, na medida em que, além de 

propiciar o melhor conhecimento dos respectivos conceitos e aplicações, por parte dos 

gestores, deve sinalizar-lhes para a responsabilidade que lhes compete no assunto, 

relativamente aos órgãos ou entidades que dirigem. 

 

Por outro lado, conquanto se compreenda o legítimo interesse da AGE-MT e da DIAG-SC em 

promover a adequação dos controles internos nos seus estados, cabe questionar se as linhas de 

ação adotadas são coerentes com o trabalho de um órgão central de controle, 

 

Para mais bem se refletir sobre a questão, foram buscadas referências de natureza teórica que 

se encontram comentadas a seguir. 

 

Princípios e componentes do controle interno 

 

De acordo com os Conceitos de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Senado 

Federal (SCINT) (2011), os controles internos são regidos pelos princípios da relação 

custo/benefício; da qualificação adequada, do treinamento e rodízio de funcionários; da 

delegação de poderes e determinação de responsabilidades; da segregação de funções; das 

instruções devidamente formalizadas; dos controles sobre as transações e da aderência à 

diretrizes e normas. 

 

Ainda em conformidade com o referido órgão, cabem a esses fundamentos as seguintes 

definições: 
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a) relação custo/benefício - consiste na minimização da probabilidade de 

falhas/desvios quanto ao atingimento dos objetivos e metas. Este conceito 
reconhece que o custo de um controle não deve exceder aos benefícios que ele 
possa proporcionar. ... 

b) qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários - a eficácia dos 
controles internos está diretamente relacionada com a competência e integridade 
do pessoal. ... 

c) delegação de poderes e determinação de responsabilidades - a delegação de 
competência, conforme previsto em lei, será utilizada como um instrumento de 
descentralização administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e 
objetividade às decisões. ... 

d) segregação de funções - a estrutura de um controle interno deve prever a 
separação entre funções de autorização/aprovação, de operações, execução, 
controle e contabilização das mesmas, de tal forma que nenhuma pessoa 
detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio; 

e) instruções devidamente formalizadas - para atingir um grau de segurança 
adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam 
disciplinados e formalizados através de instrumentos eficazes, ou seja: claros e 
objetivos e emitidos por autoridade competente; 

f) controles sobre as transações - é imprescindível estabelecer o acompanhamento 
dos fatos contábeis/financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados 
mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade do órgão/entidade e 
autorizados por quem de direito; e 

g) aderência à diretrizes e normas legais - é necessário a existência, no 
órgão/entidade, de sistemas estabelecidos para determinar e assegurar a 
observância das diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos 
administrativos internos (SCINT, 2011, p3). 

 

Dotado de princípios, o controle interno, é, em outro aspecto, concebido como um processo, 

em consonância com a teoria da Intosai, preliminarmente exposta: um processo que deve 

abranger toda a organização, com vistas a fornecer razoável segurança de que, no alcance da 

missão dessa unidade, objetivos ligados à ética, economicidade, eficiência, eficácia, 

accountability, legalidade e salvaguarda dos recursos, serão atingidos (2007). 

 

Em consonância com o conceito de processo, a Intosai igualmente afirma (2007, p.27) que “o 

controle interno compreende cinco componentes inter-relacionados: ambiente de controle; 

avaliação de risco; procedimentos de controle; informação e comunicação e monitoramento”. 

 

O ambiente de controle é o lastro do controle interno, pois contempla o conjunto de regras, a 

estrutura e o clima que influi na qualidade desse trabalho (INTOSAI, 2007). A propósito, não 

é demais referenciar a seguinte recomendação: “a estruturação do sistema de controle interno 

deve preocupar-se com os instrumentos de controle empregados, com a organização interna 

do ente (estrutura objetiva), e com as características de recursos humanos e os profissionais de 

controle (estrutura subjetiva)” (CASTRO, 2011, p.69). 
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Sobre a estrutura, a Intosai (2007, p.36) define que “a estrutura organizacional pode incluir 

uma unidade de controle interno, que deve ser independente da gerência e que se reportará 

diretamente à autoridade máxima da organização” e também afirma que essa unidade é 

denominada de auditoria interna. Em outro capítulo, a Intosai (2007, p.65) complementa 

aquela ideia: “a administração muitas vezes estabelece uma unidade de auditoria interna como 

parte do sistema de controle interno e a utiliza para auxiliar a monitorar a eficácia desse 

sistema”. 

 

A avaliação de riscos é o componente do controle que define os fundamentos para apropriada 

resposta a uma ameaça. Os procedimentos de controle, preventivos ou corretivos, são a 

melhor maneira de minimizar os riscos. Informação e comunicação são ações vitais para a 

condução e controle das operações de uma unidade. O monitoramento deve ser um esforço 

contínuo, de modo a assegurar que o controle esteja sempre em sintonia com os objetivos da 

organização, a despeito de riscos e mudanças que surjam (INTOSAI, 2007). 

 

Se aqueles são os princípios e esses são os aspectos constituintes do controle interno, é 

presumível que uma situação de inadequação dos controles internos de uma unidade se 

explique pela existência de debilidades em um ou mais desses componentes. É igualmente 

admissível que tais fragilidades estejam correlacionadas ao não atendimento de um ou mais 

dos referidos princípios. 

 

Conforme se estuda a seguir, a constatação desses aspectos das fragilidades poderia ser 

promovida mediante a realização da inspeção e da análise dos controles internos no órgão ou 

entidade em vista. 

 

Auditoria no controle interno 

 

O Manual de Procedimentos e Técnicas de Auditoria e Inspeção (CGE-GO, 2006) sugere que 

esse papel examinador e avaliativo do controle interno seja atribuído ao trabalho da auditoria. 

 

Esse pensamento pode-se se fundamentar na concepção que, para a auditoria, foi 

materializada pela Intosai, como a de “revisão das atividades e das operações de uma 

organização, para assegurar que essas estão sendo executadas ou estão funcionando de acordo 

com os objetivos, o orçamento, as regras e as normas” (INTOSAI apud LIMA, 2009, p. 60). 
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Tal conceito se complementa na própria Intosai, ao informar que “o objetivo dessa revisão é 

identificar, em intervalos regulares, desvios que podem requerer uma ação corretiva” 

(INTOSAI apud LIMA, 2009, p. 60). 

 

Sobre como se desenvolver esse papel, diz o Government Accountability Office (GAO), 

United States: “Na extensão possível, ao apresentar os achados, os auditores devem 

desenvolver os elementos: critério, condição, causa e efeito para auxiliar a Administração ou 

os dirigentes do organismo auditado a entenderem a necessidade de adotar ações corretivas” 

(2003, p.151). Ressalte-se que o GAO é uma instituição de alta respeitabilidade no meio dos 

controles governamentais, inclusive no Brasil, onde a sua palavra é usualmente considerada 

referencial técnico. As suas publicações se encontram disponíveis em livros editados e nos 

sites das instituições do controle externo e órgãos do controle interno.  

 

Novas referências teóricas acrescentam precisão, objetividade e substância a essa ideia, de 

modo que, em auxílio da mesma, algumas delas são trazidas a este estudo. 

 

Ainda de acordo com o GAO, a efetividade do controle interno, de responsabilidade dos 

dirigentes do organismo, pode, sim, ser objeto de avaliações em auditorias operacionais e até 

deve ser assunto de verificação em processo de certificação dessa organização (2003). A 

propósito, aquela entidade faz a seguinte declaração sobre as auditorias no controle interno 

(2003, p.13): 

 
O GAO crê, firmemente, que o parecer dos auditores sobre o controle interno 
constitui um componente crítico para monitorar a efetividade da gestão de risco e os 
sistemas de accountability das organizações. 
... 
Cremos que o parecer dos auditores sobre o controle interno é apropriado e 
necessário para as companhias de capital aberto e as principais entidades públicas. 
Também cremos que tal parecer é apropriado em outros casos em que a avaliação da 
Administração e o exame e parecer dos auditores sobre a efetividade do controle 
interno acrescentam valor e reduzem riscos numa relação favorável de custo-
benefício. 

 

Em estudo sobre o estado da arte do controle interno, Floriano de Azevedo Marques Neto 

noticia que a auditoria interna é um dos três pilares do plano de ação intitulado Public 

Internal Financial Control, adotado em 2006 na União Europeia. Nesse plano, “a função do 

auditor é avaliar a adequação do controle interno que deverá ser colocado em prática pelo 
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Administrador, identificando seus problemas e realizando recomendações para as melhorias 

que se mostrem necessárias” (MARQUES NETO, 2011, p.21). 

 

De volta aos Conceitos de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Senado Federal 

(SCINT), lê-se que “um dos objetivos fundamentais da auditoria do Sistema de Controle 

Interno é a avaliação dos controles internos dos órgãos/entidades sob exame” (2011, p.1). E, 

finalmente, lá também é dito que “somente através do perfeito conhecimento da efetiva 

estruturação e funcionamento desses controles, poderá o Auditor fundamentar, com a devida 

segurança, a sua avaliação sobre a gestão examinada” (2011, p.1). 

 

A auditoria no controle interno, como se vê, é objeto consagrado na obra especializada, em 

que as ideias convergem para a sua capacidade de contribuir para a melhoria desse processo, 

na medida em que pode diagnosticar fragilidades e apresentar recomendações que as reparem. 

 

Como anteriormente fundamentado, uma unidade de controle interno, em um órgão ou 

entidade, pode existir ou não, dependendo das respectivas condições, e em existindo, deve 

exercer o papel de auditoria interna. Pressupondo qualidade no exercício das suas 

competências, o trabalho de uma auditoria geral naquele organismo pode se tornar 

significativamente eficiente, vez que, uma vez realizados por ela os testes dos controles 

internos, pode a auditoria viasitante se basear no monitoramento que é feito pela unidade 

setorial para fundamentar a sua avaliação. 

 

Sobre esse aspecto tem-se por especialmente oportuno o pronunciamento do GAO (2003, 

p.169): 
Avaliação do Controle Interno 
A falta de continuidade administrativa em órgãos e entidades 
governamentais, decorrente de modificações dos membros eleitos dos órgãos 
legislativos e de outros dirigentes do governo, aumenta a necessidade de um 
controle interno efetivo. Os auditores devem obter compreensão do controle 
interno que seja significativa para os objetivos da auditoria e levar em 
consideração se procedimentos específicos de controle interno foram 
apropriadamente projetados e implementados. 
Os auditores também necessitam considerar se pretendem modificar a 
natureza, oportunidade, duração e extensão de seus procedimentos de 
auditoria baseados na efetividade dos controles internos. Em caso afirmativo, 
os auditores devem incluir testes específicos da efetividade do controle 
interno e avaliar os resultados destes testes ao programar os procedimentos 
de auditoria. Os dirigentes do organismo auditado têm a responsabilidade de 
estabelecer controle interno efetivo. 
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Contribuições do marco técnico e teórico 

 

A criação do Sistema de Controle Interno e a instituição da Controladoria Geral do Estado na 

Bahia, objetos do PL 16.942/2007, cedo ou tarde, deverão ocorrer, como conseqüência das 

determinações constitucionais no sentido do funcionamento do dito sistema, que também 

fazem prosperar a ideia da existência de um órgão central que seja o seu guardião.  

 

Considere-se, igualmente, fator favorável à aceleração desses acontecimentos, o movimento 

em prol da operacionalização de tais sistemas e órgãos centrais, desencadeado nos estados, 

notadamente após o nascimento da Controladoria Geral da União (CGU), com a Medida 

Provisória n° 103/2003, de 01 de janeiro de 2003, convertida na Lei n° 10.683/2003, de 28 de 

maio de 2003. A criação das controladorias ou equivalentes, bem como a sua transformação 

em órgãos centrais, pode ser comprovada nos respectivos sites, cujos endereços encontram-se 

disponíveis na home page do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e Capitais (CONACI, 2011). 

 

Entretanto, como se viu nos comentários sobre este projeto de lei, há incertezas quanto à 

provável data em que acontecerão as referidas realizações no estado baiano. 

 

Além disso, tem-se, pelos exemplos colhidos nos outros estados, que o respectivo arcabouço 

legal, quando criado, não é necessariamente garantia de que os controles internos das 

unidades do Poder Executivo venham a funcionar adequadamente. Rememore-se o esforço 

demonstrado pelos órgãos centrais de controle do Mato Grosso e de Santa Catarina neste 

sentido, com pouco resultado em face do esperado. 

 

Ademais da vontade política e mesmo da determinação que devem permear os escalões mais 

altos da administração pública estadual, fica patente que tempo e outros recursos, como 

pessoal, são necessários para que os órgãos ou entidades ponham em prática os respectivos 

sistemas organizacionais de controle interno, com ou sem unidades setoriais que monitorem 

esse processo. 

 

Portanto, a tomada de ações neste sentido, que não dependam da Controladoria, parece ser 

recomendável. Além de antecipar possíveis efeitos benéficos para o desempenho da gestão, 

espera-se que tal tratamento também venha a se constituir fator de facilitação para a posterior 
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operacionalização do projeto de lei comentado, tal qual a preparação do leito de uma estrada 

que em futuro deverá ser pavimentada. 

 

Nesse contexto, é recomendável voltar-se o olhar para as experiências relatadas em Santa 

Catarina e Mato Grosso. 

 

É possível que os esforços despendidos naqueles estados, pelo que se depreendeu das 

referências teóricas encontradas acerca do controle interno, tenham até extravasado o papel 

reservado aos seus órgãos centrais, na medida em que eles buscaram obter resultados, seja em 

processo, seja em estrutura, em órgãos ou entidades distintos. 

 

Pode-se também estimar que o exercício, pelo órgão central de controle interno, da liderança 

de um trabalho de mapeamento e redesenho de processos em toda a administração não seria 

apropriado, em vista da necessidade de elevada mobilização de recursos e de alto grau de 

envolvimento dos gestores do primeiro escalão. Se for o caso, medidas assim deverão ser 

desenvolvidas sob a liderança de uma secretaria sistêmica existente, designada para esta 

finalidade, ao amparo de uma específica decisão governamental. 

 

Leve-se em conta também que tais iniciativas talvez estejam sendo entendidas como 

interferência em atribuições dos titulares máximos dos órgãos e entidades envolvidas, a quem 

deve caber o controle dos processos girados por essas estruturas. 

 

No entanto, ações contributivas do órgão do controle interno, como a divulgação de 

publicações que nutram o conhecimento de gestores e auditores sobre o assunto e, mesmo, 

encontros pontuais em outros órgãos ou entidades, com fins de apresentar, debater, consistir e 

comunicar as ideias, como a estratégia de experiências piloto adotadas em Santa Catarina, 

estariam no campo das possibilidades. 

 

O plano teórico antes comentado sugere que a ação da auditoria interna pode ser importante 

ferramenta na identificação da natureza e da causa de deficiências nos controles internos. 

Prega-se que, como resultado da diagnose decorrente, indicações das auditorias que 

contribuam no aprimoramento dos controles do órgão avaliado devem ser esperadas. Uma 

declaração do servidor da Diag SC apresenta no mundo dos fatos uma opinião que reforça a 
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eficácia dessa ferramenta: “Todavia, o gestor faria as modificações se quisesse, pois não 

tínhamos um meio de obrigá-lo, exceto por auditoria mesmo”8. 

 

A frase “exceto por auditoria mesmo” robustece a ideia de que tal procedimento tem a 

capacidade de responsabilizar o principal gestor do órgão ou entidade do Poder Executivo por 

implementar as recomendações para reparação das fragilidades nos controles internos da 

unidade em questão ou justificar a sua não-implementação. 

 

Desse modo, avalia-se como possivelmente efetivo tal processo de investigação e apreciação, 

de competência da AGE, porquanto, ademais da clara responsabilização do titular, as 

fragilidades constatadas, bem assim o atendimento às recomendações feitas, deverão ser, 

depois de algum tempo, objeto de verificação. Desse modo, fica caracterizada para a 

Auditoria Geral do Estado a posição de organização-alvo no presente projeto. 

 

Como foi anteriormente comentado, em quase 39% dos relatórios da AGE emitidos entre 

1998 e agosto de 2010 são citadas deficiências no controle interno das unidades auditadas. 

Não obstante, apenas cerca de 8% entre os documentos exarados noticiam que o exame do 

controle interno encontra-se no escopo da auditoria levada a cabo. Pode-se concluir que em 

31% deles, onde os exames e avaliações se fixaram em objetos, tais quais: licitações, obras, 

pessoal, convênios, pagamentos, etc., como as que majoritariamente têm ocorrido, foi 

facultada a percepção de falhas no funcionamento do controle interno, com base em sintomas 

em outros processos da unidade auditada, sem que necessariamente tenha havido uma 

verificação das causas residentes no controle. 

 

De outro lado, a investigação diretamente realizada sobre os controles internos, quando eles 

compõem o escopo da auditoria, como consta em 8% dos relatórios das auditorias da AGE, 

deve cobrir os diversos aspectos que são inerentes a esse processo. Nesses casos, a 

investigação trataria da verificação do atendimento aos princípios do controle interno e do 

estado dos componentes desse mesmo controle, de tal sorte que os resultados desses exames 

permitissem viabilizar o diagnóstico da verdadeira origem das deficiências ocasionadas na 

organização por falhas nesse sistema. 

                                                
8 Trecho de email de, auditor do Controle Interno, DIAG/SEF/SC, em 07 de abril de 2011. 
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Todavia, antes que se trace o caminho que o marco técnico e teórico sugere possível solução 

das fragilidades nos controles internos setoriais, é necessário considerar-se que a realidade do 

controle interno no Poder Executivo do Estado da Bahia encontra-se defasada em relação à 

institucionalização do respectivo órgão central e do respectivo sistema integrado, quando se a 

compara às realidades dos estados exemplificados. Trata-se de um fato que inibe a tomada de 

medidas organizacionais abrangentes, como as que envolvem o redesenho de processos ou a 

estruturação de órgãos setoriais de controle. Além disso, questiona-se o exercício desse papel 

organizador por parte de um órgão do controle interno, mais ainda diante das incertezas 

quanto à eficiência e eficácia dessas medidas. 

 

Ademais, conforme se divisou anteriormente em consulta ao Sicof, o quantitativo de 

profissionais que realizam auditorias na AGE BA, com 26 auditores, exclusive aqueles em 

posição de chefia, e oito analistas técnicos, em face das dimensões da Bahia, revela-se, em 

número, bem inferior proporcionalmente aos quantitativos do Distrito Federal e os outros 

estados preliminarmente exemplificados. Rememore-se que a máquina administrativa possui 

22 secretarias, oito órgãos em regime especial e 54 entidades na administração indireta, que 

contemplam 403 unidades gestoras, que poderiam ser auditadas. 

 

Nesse contexto, tendo-se por base as fontes teóricas e técnicas apresentadas, a alternativa 

recomendável da proposta de intervenção seria um plano de ação em torno da inclusão da 

avaliação do controle interno nos objetos das auditorias dos órgãos e entidades desse poder, 

hoje pouco realizada na Auditoria Geral do Estado, conforme verificado nos relatórios desse 

órgão e anteriormente comentado. 

 

Esse fato é igualmente indicativo de que essa proposta deve incorporar ações com o objetivo 

de sensibilizar gestores e técnicos da própria AGE para a utilidade da auditoria nos controles 

internos das unidades das administrações direta e indireta do Poder Executivo do Estado da 

Bahia, como indutor de progressiva melhoria dos mesmos. 
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4. PROGNÓSTICO  

 

O presente Projeto de Intervenção Organizacional visa a melhoria no controle interno em 

órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia e esse capítulo se inicia com a 

descrição da situação que se espera divisar com a sua implementação. 

 

Em seguida, são delineadas as recomendações para tanto, reunidas sob o formato de plano de 

ação, que tem por eixo a inclusão nas auditorias da AGE de exames específicos nos controles 

internos das citadas unidades. O plano se baseia na capacidade dessa organização-alvo de, na 

forma do Direito Administrativo, responsabilizar os respectivos dirigentes por adotar medidas 

que solucionem as fragilidades encontradas nos respectivos exames. 

 

Busca-se reforçar essa capacidade, pela comunicação, ao gestor, das fragilidades nos 

controles internos, tão logo encontradas nos exames, e pelo uso dos mecanismos de verificar e 

acompanhar, aplicados ao longo dos testes de campo e em novas auditorias em relação a 

achados anteriores. 

 

4.1 Situação pretendida 

 

O Plano de Ação para Melhoria nos Controles Internos requer um período de dois anos para 

que sejam realizadas e avaliadas seis auditorias que estenderão seus objetos aos controles 

internos. Ao seu final, tenciona-se que o modelo de auditoria proposto tenha se mostrado 

capaz de produzir ações modificadoras sobre os controles examinados. 

 

Projeta-se que então estejam em curso ou até implementadas nas unidades auditadas as 

medidas recomendadas nas referidas auditorias. Augura-se que os gestores auditados já 

tenham percebido algumas melhorias nos controles e os benefícios gerais delas resultantes. 

Espera-se que tenha sido desenvolvida uma atitude positiva dos servidores da AGE em 

relação à efetividade dessas auditorias. Conta-se, finalmente, com a decisão sobre a extensão 

desse modelo a toda e qualquer auditoria que ocorra a partir daquele ponto. 

 

Em resumo, pretende-se que, ao final desse trabalho, constate-se que o aprimoramento dos 

controles internos daquelas organizações tenha sido iniciado e a filosofia de melhoria 

contínua nesses sistemas através de auditorias tenha sido interiorizada na Auditoria Geral do 
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Estado, de modo que a sua prática em sequência se traduza em progressivo aperfeiçoamento 

dos controles internos dos órgãos e entidades  

 

4.2 Recomendações, envolvidos e definição de responsabilidades 

 

Recomenda-se, portanto, com vistas a se poder atingir a situação esperada a adoção do Plano 

de Ação para Melhoria dos Controle Internos que se apresenta.  

 

O plano, elaborado com inspiração no preliminarmente comentado Ciclo PDCA de William 

Edwards Deming (1994), contempla as seguintes etapas: 

 

 preparação, 

 aplicação, 

 verificação, 

 acompanhamento. 

 

Cada etapa se desdobra em recomendações, expressas como ações específicas a serem 

implementadas, para as quais se indicam os atores organizacionais envolvidos, bem como se 

sugerem aqueles que serão responsáveis pela sua consecução e os prazos previstos. É 

importante observar que os prazos estão estimados considerando-se a convivência desse 

projeto com os demais trabalhos da organização-alvo. Em seguida, discorre-se também sobre 

as limitações das recomendações, ou seja, o que elas provavelmente não conseguirão resolver. 

 

Ainda em relação às etapas e ações propostas, no item subseqüente a este, visualizam-se os 

cronogramas estimados, bem como os custos preliminarmente avaliados para a respectiva 

implementação. 

 

Preparação 

 

Esta etapa é talvez a mais complexa, não apenas por ser a primeira, mas por contemplar 

trabalho com um componente de ordem cultural. 
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Embora não se descarte provável influência que a freqüente situação de muitas demandas 

frente a um exíguo quadro de pessoal possa ter tido na pouca inclusão dos exames intrínsecos 

nos controles internos no objeto das auditagens, admite-se que tal decisão possa ter origem em 

possíveis incertezas, eventualmente existentes entre gestores, auditores e analistas, quanto ao 

impacto dos resultados desses testes. Esta opinião foi compartilhada em 15 de abril de 2011 

com um ex-gestor da AGE, hoje lotado na Diretoria de Administração Tributária da Região 

Metropolitana da Secretaria da Fazenda, identificado no Apêndice, e um atual coordenador 

daquele órgão, cujo nome consta da relação de servidores anteriormente mencionada. 

 

Em verdade, há escopos, como, por exemplo, licitações, contratos e convênios, cujas 

auditorias, ao detectarem fragilidades nas respectivas execuções, usualmente oferecem 

resultados de impacto em face de não raras constatações de ilegalidade, favorecimento e 

prejuízo ao erário. 

 

Por outro lado, a verificação na essência do controle interno deve ser feita a partir da 

observação da sua condição em confronto com o critério para o seu planejamento ou 

operação, determinado pelo atendimento a princípios e pela existência dos elementos que o 

devem compor. Para ilustrar, abaixo se apresentam exemplos de fragilidades no controle 

interno, conforme o GAO (2003, p.116): 

 
a. ausência de segregação de funções consistente com os objetivos de controle 
adequados; 
b. ausência de adequadas revisões e aprovações de transações, de registros contábeis 
ou de relatórios produzidos em sistemas informatizados; 
c. medidas inadequadas para proteger os ativos; 
d. evidência de falhas na proteção dos ativos contra perdas, danos ou apropriações 
indevidas; 
e. evidência de que o sistema não proporciona resultados completos e exatos, 
consistentes com os objetivos de controle do organismo auditado, devido à 
inadequada aplicação das atividades de controle; 
f. evidência de que os dirigentes da organização ignoram, intencionalmente, o 
controle interno em prejuízo dos objetivos gerais do sistema; 
g. evidência de não haver cumprido as tarefas que constituem parte considerável do 
controle interno, tais como conciliações não preparadas ou não preparadas 
oportunamente; 
h. debilidade no ambiente de controle da organização, por exemplo, ausência de 
atitude positiva e de respaldo aos controles internos por parte da administração da 
organização; 
i. deficiências no projeto ou operação do controle interno que pode ter gerado, como 
conseqüência, violações a leis, regulamentos, cláusulas ou condições de contratos ou 
de convênios de subvenção, fraude; ou abusos, que tenham efeito direto e material 
sobre as demonstrações contábeis ou sobre os objetivos da auditoria; 
j. falta de acompanhamento e correção das deficiências de controle interno que 
tenham sido identificadas anteriormente. 
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Como se pode depreender da informação sobre a natureza desses exames, ilustrada pelos 

exemplos, trata-se a investigação nos controles internos de procedimento com certo grau de 

abstração, cujos resultados não têm o mesmo dom de impressionar que possui a detecção de, 

por exemplo, uma fraude milionária.  

 

Desse modo, a preparação deve incluir ações com o objetivo precípuo de criar um ambiente 

interno favorável à realização desse trabalho, a partir da visão sobre os seus benefícios 

indiretos para a gestão do órgão ou entidade e para o próprio trabalho de auditoria, que se 

faria menos complexo e menos extenso em unidades onde os controles internos vigorassem de 

fato. Esse ambiente favorável pressupõe não somente uma atitude positiva da parte dos 

servidores como a necessária organização para o desenvolvimento do projeto. 

 

Estima-se um período total de seis meses para a etapa de preparação, que compreende as 

ações abaixo comentadas: 

 

 Definição do patrocinador 

 

É recomendável a conquista de um servidor da organização-alvo, com poder e legitimidade, 

que acredite na proposta e se disponha a contribuir com o trabalho, assumindo o papel que em 

redesenho de processos se chama o de patrocinador. A ele cabe defender o projeto e negociar 

os recursos necessários a tanto. Por conseguinte, sugere-se que seja um dos atuais gestores da 

AGE. 

 

Envolvidos: titulares das unidades organizacionais da AGE, em razão de que um deles deverá 

ser o escolhido. 

 

Responsável: o autor desse projeto, que deverá apresentá-lo aos envolvidos e, conforme sinta 

maior receptividade e condições objetivas em algum, propor-lhe o patrocínio. 

 

Prazo: estima-se o prazo de uma semana para esta ação. 
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 Autorização da implementação 

 

O patrocinador deverá precipuamente tratar da autorização da implementação, marco inicial 

do projeto. Ele deverá ainda definir se as ações previstas se iniciam pela unidade da qual é 

titular e, nesse caso, em que momento as demais deverão ser acionadas. 

 

Envolvidos: a titular da AGE, a quem cabe essa autorização. 

 

Responsável: o patrocinador, que deverá apresentar a proposição. 

  

Prazo: uma semana, que coincide com a da semana anterior. 

 

 Reuniões de sensibilização 

 

Resolvidos esses pontos, configura-se o momento de se convocar as reuniões para a mostra e 

discussão da proposta, passo importante para a sensibilização dos técnicos e coleta de 

sugestões para o planejamento da aplicação. 

 

Envolvidos: os demais gestores, auditores e analistas da unidade escolhida ou de toda a AGE, 

conforme opção feita, e o autor do projeto. 

 

Responsável: o patrocinador, que deve convocar e conduzir as reuniões. 

 

Prazo: estimam-se duas semanas para a organização e agendamento das reuniões. 

 

 Planejamento da aplicação 

 

Considera-se como hipótese dessa planificação a estratégia de se adotar o exame e a avaliação 

dos controles internos dos órgãos e entidades auditados, em, no mínimo, seis auditorias após 

etapa de preparação. 

 

Esta linha de condução, entretanto, pode ser revista, na medida em que se conclua que seria 

recomendável iniciar-se de modo ainda mais focado ou cauteloso, escolhendo-se, por 

exemplo, um órgão, que se saiba propenso à melhoria dos seus controles internos, onde os 
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resultados tenham menor risco de se afastarem dos objetivados e, desse modo, contribuam 

para a adoção do procedimento proposto. 

 

A referida planificação também deve prever que os padrões de exames a serem seguidos na 

aplicação deverão constar da orientação técnica e serem posteriormente objeto da etapa de 

verificação. 

 

Envolvidos: gestores das unidades selecionadas, o autor do projeto e o patrocinador. 

 

Responsável: titular da AGE, pois é quem define as auditorias a serem realizadas. 

 

Prazo: estima-se em quatro semanas o prazo para realização desse planejamento. 

 

 Treinamento 

 

Projeta-se a realização de um curso em exame e avaliação no controle interno governamental, 

com vistas à consolidação dos conhecimentos dos gestores e técnicos da Auditoria Geral do 

Estado no assunto. Deverá ser um treinamento com grande ênfase na prática, portanto, 

necessariamente ministrado por quem tenha comprovada experiência com o tema. O 

respectivo programa deveria abranger, no mínimo: 

 

 a origem e a evolução do controle; 

 os tipos de controle; 

 o controle no Estado; 

 o conceito de controle interno; 

 os benefícios do controle interno; 

 a CGU e órgãos do controle nos estados; 

 a AGE e o controle interno. 

 

Com o propósito de não se causarem prejuízos no atendimento aos compromissos do dia a 

dia, esboça-se a realização do curso para grupos de até dez alunos, num total de quatro 

turmas, em que se cobriria com as duas primeiras, a unidade que inicialmente se dedicaria aos 
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trabalhos, se esta for a decisão sobre a condução dos mesmos. A duração do curso está 

estimada em 16 horas aulas que poderiam ser divididas em quatro períodos de quatro horas. 

 

Envolvidos: gestores e técnicos; Universidade Corporativa do Servidor (UCS) e o autor do 

projeto. 

 

Responsável: o patrocinador, que deverá viabilizar o treinamento. 

 

Prazo: oito semanas, sendo quatro para a preparação e quatro para a realização. 

 

 Orientação técnica 

 

Faz parte também dessa etapa a elaboração de instruções denominadas Orientação Técnica 

para Exames Específicos no Controle Interno, com base no marco técnico e teórico aqui 

exposto, notadamente os princípios, e componentes, abaixo resumidos: 

 

Princípios: 

 

 relação custo/benefício; 

 qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários;  

 delegação de poderes e determinação de responsabilidades; 

 segregação de funções; 

 instruções devidamente formalizadas;  

 controles sobre as transações e 

 aderência à diretrizes e normas legais.  

 

Componentes: 

 

 ambiente de controle; 

 avaliação de risco; 

 procedimentos de controle; 

 informação e comunicação e 

 monitoramento. 
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A etapa de aplicação e seguintes deverão ser realizadas com base na orientação técnica, 

conforme definido no planejamento. 

 

Envolvidos: o servidor responsável pela emissão de orientações técnicas na AGE e o autor 

desse projeto. 

 

Responsável: o patrocinador, pois será necessário definir a disponibilização parcial do autor 

desse projeto para a elaboração dessa orientação. 

 

Prazo: 16 semanas. 

 

Aplicação 

 

Vencida a preparação e, consequentemente, definido o planejamento, inicia-se a aplicação, 

etapa que consiste na realização das auditorias que deverão contemplar exames e avaliações 

nos aspectos intrínsecos dos controles internos dos órgãos auditados. 

 

Uma auditoria usualmente compreende os trabalhos de elaboração do plano de auditoria, os 

trabalhos de campo e os trabalhos de relatório. Nos últimos quatro anos, a AGE concluiu, em 

média, 23 auditorias anuais. 

 

Ao se planejarem e se desenvolverem os trabalhos de campo de uma auditoria que tenha, 

entre os itens do seu escopo, o controle interno, é importante considerar que falhas nos 

processos relativos aos demais itens do objeto provavelmente serão indicativos de fragilidades 

no controle, assim como essas deficiências possivelmente indicarão a existência de 

debilidades naqueles processos. Essa possibilidade de verificação mútua dos testes de campo 

deve ser contemplada na aplicação por contribuir positivamente para o grau de confiabilidade 

dos resultados dessa fase. 

 

A aplicação prevê que durante os trabalhos de campo, as deficiências detectadas nos controles 

internos sejam apresentadas ao gestor da unidade de auditoria e posteriormente ao da unidade 

auditada, que pode se pronunciar ou não sobre as mesmas. 
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O prazo normal estabelecido para uma auditoria é de quatro meses, vez que se destina um mês 

para planejá-la, dois meses para executá-la e um mês para relatá-la. No presente caso, haja 

vista a inclusão dos itens específicos do controle interno, inclusive verificação mútua e 

comunicação aos gestores, com impactos nessas três fases, propõe-se um mês a mais no total, 

que corresponde, em média, a adicionais dez dias em cada uma dos estágios da auditoria. 

 

Outrossim, é recomendável que se planeje a auditoria com flexibilidade, de modo que 

descobertas provenientes dos exames realizados nos aspectos intrínsecos do controle e outros 

achados que indiretamente indiquem falhas nesse processo possam, se necessário, dar uma 

nova direção ao curso dos trabalhos de campo, de modo a se obterem resultados mais 

conseqüentes. 

 

As auditorias da aplicação deverão ser realizadas pelos auditores e analistas técnicos da AGE, 

ou da unidade escolhida, de acordo com a orientação técnica. 

 

Durante a etapa de aplicação, estimada em um ano, prevê-se a realização mínima de seis 

auditorias nessas condições, após o que se inicia a verificação, de modo a se poder avaliar 

continuamente os trabalhos. Estima-se, entretanto, que as auditorias nesse molde continuem, 

com progressivo crescimento em número, após a aplicação, com os ajustes possíveis que 

vierem ser determinados ao longo da fase de aplicação e nas etapas subseqüentes. 

  

Envolvidos: equipes de auditoria 

 

Responsáveis: gestores das unidades das equipes envolvidas. 

 

Prazo: um ano 

 

Verificação 

 

Nessa etapa, será verificado, com fulcro na orientação técnica, se as auditorias estão 

efetivamente realizando os exames específicos lá constantes, conforme previsto no 

planejamento. 
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Igualmente serão verificados os resultados da aplicação, no sentido de conferir se estão sendo 

apontadas deficiências nos controles internos, se elas estão sendo devidamente comunicadas 

aos gestores dos órgãos auditados, responsáveis pelas suas reparações, e se foram registradas 

as respostas desses. 

 

A verificação deve se realizar durante todo o tempo da aplicação, conforme representado no 

Cronograma, propiciando elementos para a melhoria contínua das auditorias nos controles 

internos e desses próprios controles. Entretanto, foi destacado um período ao final da 

aplicação, para consolidação dos resultados e emissão dos relatórios específicos. 

 

A cada nova auditoria em órgão anteriormente examinado, a verificação tornará a ser 

acionada sobre os pontos frágeis dos controles internos, anteriormente anotados e 

comunicados ao gestor.  

 

Envolvidos: equipes de auditoria e o autor do projeto. 

 

Responsáveis: gestores das unidades das equipes envolvidas. 

 

Prazo: um semestre ao longo da aplicação mais um trimestre específico, com repetição a cada 

nova auditoria em órgãos previamente auditados. 

 

Acompanhamento 

 

Esta etapa deve acompanhar a verificação ao longo das auditorias previstas e necessariamente 

dispor de um período após os relatórios emitidos ao final da verificação para consolidação de 

ações corretivas e emissão dos documentos conclusivos. 

 

Durante o acompanhamento devem ser apuradas as causas dos resultados inesperados nos 

exames específicos do controle interno, por exemplo, um alto grau de conformidade 

encontrado nos controles internos. Devem ser também investigadas as origens de possíveis 

não realizações ou realizações incompletas dos procedimentos de exames estipulados na 

orientação técnica e atitudes não adequadas dos dirigentes em relação aos achados e 

recomendações de auditoria. 
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Essa etapa responde também pelas ações corretivas a serem desenvolvidas em qualquer das 

etapas anteriores com vistas à melhoria dos planos, das recomendações, dos padrões e da 

própria execução. 

 

O acompanhamento será também acionado após a verificação, em novas auditorias de órgãos 

cujos controles internos foram previamente auditados, no sentido de, em razão de não 

atendimento a recomendações sobre pontos frágeis previamente comunicados, determinar as 

ações para responsabilização do gestor. 

 

Envolvidos: equipes de auditoria e o autor do projeto. 

 

Responsáveis: gestores das unidades das equipes envolvidas e o autor do projeto. 

 

Prazo: um semestre ao longo da aplicação mais um trimestre específico, com repetição a cada 

nova auditoria em órgãos previamente auditados.  

 

4.3 Limitações das recomendações 

 

A capacidade de a auditoria responsabilizar o gestor por dar solução para as deficiências 

detectadas, além de ter fundamento em Lei, parece inequívoca para o Government 

Accountability Office (GAO): “Os dirigentes do organismo auditado têm a responsabilidade de 

solucionar os achados e recomendações de auditoria e de adotar sistemática adequada para 

fazer o monitoramento da evolução desse quadro” (2007, p.185). 

 

A despeito de essa determinação, com a chancela de um organismo reconhecido com respeito 

como o GAO, conferir segurança técnica aos resultados objetivados nesta proposta, o Plano 

de Ação ainda buscou cercar a atuação do gestor em relação às deficiências encontradas e 

recomendações de auditoria nas etapas de Aplicação, Verificação e Padronização, com o fito 

de aumentar o grau dessa confiança. 

 

Todavia, esse grau não atingiu 100%, pois, mesmo se considerando a idoneidade dos achados 

e a propriedade das recomendações da auditoria, essas podem não ter efetividade, pelo fato de 

o gestor resolver não cumpri-las, ainda que, por isso, seja passível de responsabilização. Esse 

não cumprimento pode resultar de uma contraposição aos achados e recomendações, por falta 
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de sensibilidade ou, mesmo, opinião diversa, ainda que os auditores tenham buscado justificá-

los de forma imparcial e objetiva. É possível ainda decorrer, caso pior, de atitude intencional 

de ignorar os controles, fato que pode definir uma violação aos princípios constitucionais da 

Legalidade e da Moralidade. 

 

Ocorrências como as apresentadas configuram as limitações das recomendações expressas no 

Plano de Ação. Como visto, são situações que se resumem à atitude inapropriada do dirigente 

do organismo auditado, sobre o qual pode recair, entretanto, a responsabilização, nos termos 

do devido processo legal. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

Este item se inicia com a apresentação, na forma de cronograma de barras, das etapas do 

plano e das ações compreendidas nos intervalos destinados à preparação e aplicação, 

conforme períodos previamente indicados. As etapas de verificação e acompanhamento 

dispensaram o detalhamento gráfico por não demandarem desdobramento em ações. 

 

Após essa demonstração, trata-se do orçamento para implementação do plano, em que são 

mostrados os procedimentos adotados para essa estimação e uma breve análise dos valores 

envolvidos. 

 

5.1 Cronogramas de implantação 

 

A distribuição no tempo de todas as etapas e ações, como informado, está representada nos 

gráficos de barras abaixo, onde as células correspondentes às unidades de tempo em que as 

etapas e ações se desenvolvem encontram-se sombreadas. O sombreamento forte indica 

períodos em que essa etapa ou ação se desenvolve precipuamente, demandando os maiores 

esforços dos envolvidos. O fraco sombreamento indica em que essa etapa ou ação se realiza 

em caráter complementar ou secundário. 

 

O primeiro deles refere-se à implementação de todas as etapas, em que é importante destacar 

a continuidade da aplicação, mediante exames nos controles também nas auditorias levadas a 

cabo após o período de quatro trimestres, no qual essa etapa tem a primazia. Bem assim, a 

comentada realização de ações das etapas verificação e acompanhamento em paralelismo com 

a etapa de aplicação. 

 
PLANO DE AÇÃO – CRONOGRAMA GERAL DE IMPLANTAÇÃO 

ANO 1º ANO 2º ANO 

ETAPA / TRIMESTRE 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM 

PREPARAÇÃO         

APLICAÇÃO         

VERIFICAÇÃO         

ACOMPANHAMENTO         
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O gráfico subseqüente traça os períodos das múltiplas ações da etapa preparação, em que a 

autorização de implementação caracteriza o marco inicial para contagem do tempo de 

implementação. Rememore-se também que o período do treinamento incorpora tanto o 

respectivo planejamento como a sua realização. 

 
PLANO DE AÇÃO – CRONOGRAMA DA ETAPA PREPARAÇÃO 

SEMESTRE 1º SEMESTRE 

ATIVID. / SEMANA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

DEFINIÇÃO DO 

PATROCINADOR 
                          

AUTORIZAÇÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 
                          

REUNIÕES DE 

SENSIBILIZAÇÃO 
                          

PLANEJAMENTO 

DA APLICAÇÃO 
                          

TREINAMENTO                           

ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA 
                          

 

 

Por último, mas não menos importante, apresenta-se o detalhamento das seis auditorias que 

caracterizam a etapa de aplicação, cujos prazos individuais passaram de quatro para cinco 

meses, em razão dos testes de controle. De modo a permitir melhor verificação e melhor 

acompanhamento inicial, da primeira para a segunda e dessa para a terceira, guardam-se 

intervalos de dois meses, que, entre as seguintes se reduz a um mês.  

 
PLANO DE AÇÃO – CRONOGRAMA DA ETAPA DE APLICAÇÃO 

SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 

AUDITORIA / MÊS 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 

1ª AUDITORIA             

2ª AUDITORIA             

3ª AUDITORIA             

4ª AUDITORIA             

5ª AUDITORIA             

6ª AUDITORIA             
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5.2 Orçamento para implantação 

 

Para elaboração do orçamento tomaram-se por base os custos disponíveis nos relatórios do 

Sistema de Apropriação de Custos Públicos (ACP)9 e valores estimados de treinamento junto 

à Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS), ligada à Sefaz. 

 

Em 2010, conforme controles internos da AGE, encontravam-se lotados nesse órgão 49 

servidores, sendo 32 auditores fiscais, um agente de tributo, três técnicos administrativos, 

nove analistas técnicos, um auxiliar administrativo e três ocupantes de cargos comissionados. 

Dividindo-se o montante de R$ 11.495.684,84 do item Civil Ativo 2010, conforme relatório 

do ACP, pela quantidade de servidores, tem-se um gasto anual mensal per capita de             

R$ 19.550,48.  

 

Para os auditores e analistas técnicos, que são os servidores a serem envolvidos com as 

atividades do plano de ação e têm maior presença e densidade na folha, pode-se estimar um 

custo médio mensal unitário de R$ 22.500,00, semanal de R$ 5.192,00 e por hora de            

R$ 170,00. 

 

 Custo da preparação   

 

A etapa da preparação compreende 26 semanas, durante o qual, estima-se a dedicação média 

de 25% do tempo de dois servidores resultando em: 

 

 26 semanas x 02 servidores x 0,25 do tempo x R$ 5.192,00 = R$ 67.496,00. 

 

O valor do treinamento que se acrescenta pode ser estimado em: 

 

 04 turmas x 16 horas-aula x R$ 72,00 = R$ 4.608,00, 

 coffee-break: 04 dias x 04 turmas x 10 alunos/turma x R$ 5,00/aluno = R$ 800,00, 

 material: 40 alunos x R$ 10,00 = R$ 400,00, 

 total = R$ 5.808,00. 
                                                
9 O ACP é um sistema interno da Sefaz, integrado aos sistemas corporativos, que tem finalidade gerencial e visa 

disponibilizar aos gestores informações sobre os custos envolvidos na prestação do serviço público. 
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Desse modo, a etapa de preparação tem um custo de R$ 72.104,00. 

 

 Custo da aplicação 

 

Para estabelecimento do valor aproximado da aplicação, considera-se o custo adicional devido 

ao projeto o de um mês por auditoria, com média de dois técnicos por equipe o que resulta 

num custo total de: 

 

 01 mês x 06 auditorias x 02 técnicos x R$ 22.500,00 = R$ 270.000,00. 

 

Além desse, prevê-se o custo de um servidor que dedica 25% do seu tempo ao 

acompanhamento de toda a etapa, resultando em: 

 

 24 meses x 01 servidor x 0,25 x R$ 22.500,00 = R$ 135.000,00. 

 

Nas auditorias após o período do Plano de Ação para Melhoria nos Controles Internos, não se 

prevê impacto no tempo, em virtude da absorção dos testes de controle. Não há, portanto, 

reflexos nos custos.  

 

Os custos da preparação resultam, portanto, em R$ 405.000,00. 

 

 Custos da verificação e do acompanhamento 

 

As etapas de verificação e acompanhamento têm custos idênticos em razão de necessitarem 

dos mesmos recursos. Ambas requererão a dedicação de 25% do tempo de um servidor para 

os respectivos acompanhamentos, cujos períodos somam 06 meses. Estima-se que, quando 

executadas em caráter secundário, as atividades de verificação e acompanhamento não 

demandarão recursos adicionais, pois podem ser absorvidas pelos recursos alocados à 

aplicação. 

 

Por conseguinte os custos dessas etapas somam: 

 

 06 meses x 01 servidor x 0,25 x R$ 22.500,00 = R$ 37.500,00. 
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 Custo total 

 

O custo total previsto para a implementação do Plano de Ação para Melhoria dos Controles 

Internos é de: 

 

 R$ 72.104,00 + R$ 405.000,00 + R$ 37.500,00 = R$ 510.854,00 

 

Ressalte-se, entretanto, que o desembolso é de R$ 5.808,00, referentes ao treinamento 

previsto, uma vez que os demais custos devem-se a destinação parcial de pessoal existente na 

AGE para a implementação do plano de ação apresentado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo visa apresentar uma avaliação do processo de elaboração do trabalho, 

indicar prováveis obstáculos à implantação das recomendações e apresentar sugestões e 

elementos de uma estratégia de implantação. 

 

O presente projeto de intervenção organizacional, desenvolvido entre 2010 e 2011, pretende 

apresentar uma proposta para melhoria nos controles internos dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Estado da Bahia, onde a Auditoria Geral do Estado é órgão do controle interno, 

porém o respectivo Sistema de Controle Interno ainda não foi institucionalizado. 

 

Experiências em unidades da Federação mostraram iniciativas, que tomaram forma a partir de 

dois e quatro anos atrás, no sentido de os órgãos centrais do controle interno, que nesses 

estados já haviam sido institucionalizados, assumirem um papel de liderança na definição de 

processos e/ou estruturação de unidades de controle interno nos órgãos e entidades da 

administração, com vistas à adequação desses controles. Esses movimentos, no entanto, ainda 

não mostraram resultados consistentes. 

 

Referências teóricas consultadas, principalmente da Intosai e do GAO, indicaram que exames 

e avaliações nos controles internos podem se revelar um método eficaz na identificação da 

natureza e da causa de deficiências nesses controles em organismos governamentais. Exames 

e avaliações do controle interno são competências regimentais da Auditoria Geral do Estado 

da Bahia. 

 

Este projeto, tomando em conta essas competências, a presente realidade dos controles 

internos nesta unidade federativa, do ponto de vista institucional, o resultado das iniciativas 

ocorridas nos estados e, principalmente, a orientação dos citados entes de referência 

internacional, propõe um plano de ação baseado na realização progressiva de auditorias nos 

controles internos nas organizações do Poder Executivo do Estado da Bahia. 

 

A esperada melhoria dos controles internos deve decorrer da solução, pelos gestores dos 

órgãos e entidades auditados, para as causas das fragilidades nos controles, identificadas nas 

auditorias específicas propostas. 
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Trata-se de um plano de implantação progressiva, que, além do conhecimento, exige 

persistência e dedicação dos envolvidos e, portanto, contempla abordagens de capacitação e 

sensibilização internas à Auditoria Geral do Estado, onde se configura uma débil história de 

auditorias desse tipo. 

 

Nesse contexto, o patrocinador é parte importante da sensibilização, pois deve incorporar no 

seu papel a decisiva tarefa de transmitir a sua convicção na importância da melhoria desses 

controles e na eficácia do plano proposto para tanto. 

 

No âmbito dos órgãos e entidades, onde mais das vezes uma auditoria não é bem-vinda, a 

estratégia de implantação pode contemplar a visita do patrocinador no início das auditorias 

programadas para apresentar o projeto e buscar a conscientização do gestor sobre os ganhos 

que a adequação do controle interno pode trazer para sua gestão. 

 

Algumas sugestões para os gestores da AGE podem ter efeito complementar positivo sobre as 

ações ora propostas no sentido da buscada melhoria. São elas: 

 

a) Em toda e qualquer oportunidade, realizar divulgação a gestores do Estado dos 

principais conceitos do controle interno e os benefícios de bons controles para a gestão 

pública e para a sociedade.  

b) Em toda e qualquer oportunidade, defender a utilização de pessoal devidamente 

capacitado e, preferencialmente, de carreira no serviço público, para lidar com os 

trabalhos ligados aos controles internos. 

c) Manter um nível frequente de contato com os órgãos de controle interno de estados 

que se encontram desenvolvendo esforços para a adequação desses controles, no 

sentido do acompanhamento dessas experiências. 

d) Contribuir para a melhoria do projeto de lei que institui a Controladoria Geral do 

Estado da Bahia. 
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APÊNDICE 
 
LISTA DE SERVIDORES CONTACTADOS SOBRE A LINHA DE PESQUISA 
 
1) Do Estado da Bahia 
 
1.1) Da Auditoria Geral do Estado 
 
Auditor Fiscal Alberto Novais de Queiroz 
 
Subcoordenador Cláudio José Mascarenhas Ferreira 
 
Coordenador Djalmir Freire de Sá 
 
Coordenador Icalmar Antônio Viana 
 
Subcoordenador Juscélio Lemos de Queiroz 
 
Auditor Fiscal Luciano Freire de Figueiredo 
 
Auditor Geral do Estado Mírian Tereza Machado Guerreiro de Freitas 
 
Subcoordenador Rubens Bezerra Soares Júnior 
 
1.2) Da Diretoria de Contabilidade Pública 
 
Coordenador Ilan Nogueira de Oliveira Santana 
 
1.3) Da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana 
 
Auditor Fiscal Jorge Luiz Santos da Costa 
 
2) Do Estado do Mato Grosso – Auditoria Geral do Estado 
 
Secretário adjunto de Auditoria Emerson Hideki Hayashida 
 
Secretária adjunta de Corregedoria Cristiane Laura de Souza 
 
3) Do Estado de Santa Catarina – Diretoria de Auditoria Geral 
 
Auditor do Controle Interno do Poder Executivo Fabiana Ribeiro Borges 


