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1. APRESENTAÇÃO 
 

 
A sociedade está cada vez mais organizada, exigindo do administrador público equilíbrio 

nas contas do governo, eficiência na gestão dos recursos e capacidade de gerenciar 

soluções para manter e alavancar o desenvolvimento de forma transparente. Pede-se do 

governo a adoção de uma administração moderna, que melhore a qualidade dos serviços 

prestados e a transparência na gestão dos recursos. Dessa forma, é possível à sociedade 

saber como e onde está sendo investido o dinheiro oriundo de seus impostos. 

Dentre os meios encontrados para melhor gerir o patrimônio público temos a 

Controladoria, que trabalha diretamente no controle interno sobre operações de natureza 

contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Sua base legal está na 

Constituição Federal de 1988, artigos 30, 31, 70 e 74. A literatura sobre o tema aponta para 

o exercício pleno de seu papel, auxiliando o controle das diversas áreas do setor público, 

trazendo alto nível de eficácia e transparência.  

A Controladoria desempenha um papel importante no dia-a-dia das instituições. Serve para 

auxiliar na definição das estratégias e dos objetivos, na elaboração do orçamento, das 

normas, do planejamento, da implantação e/ou implementação dos modelos de decisão, 

gestão e informação. Estas são algumas das atividades que fazem parte das funções da 

controladoria, independentemente de sua natureza ser pública ou privada.  

Inseridas neste contexto, estão as instituições públicas brasileiras de controladoria. O 

surgimento da Controladoria Geral da União, em janeiro de 2003, implicou na criação ou 

transformação de muitas instituições nos Estados e nos Municípios brasileiros. 

A eficiência administrativa no âmbito da Administração Pública precisa ser considerada 

em um contexto amplo, em que vários fatores contribuem para que, muitas vezes, o 

discurso dos gestores públicos esteja dissociado da realidade. Isso pode ser percebido em 

todas as esferas do Poder Público, seja na Federal, Estadual ou Municipal. 

Dentre os problemas encontrados, podem ser citados: falta de continuidade administrativa 

motivada pelo caráter temporário do mandato do Chefe do Executivo; forte predominância 

do perfil administrativo político em detrimento do perfil administrativo-técnico e a 

ampliação extrema do conceito de burocracia, favorecendo a lentidão nas ações em todos 

os níveis da administração. Outro elemento nocivo à boa gestão pública é a prática da 
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corrupção, que, se exercida de forma institucionalizada ou localizada, deve ser sempre 

combatida pelo Administrador Público. 

Nesse cenário, em que as dificuldades encontradas pelo gestor do setor público são 

claramente maiores que as encontradas no setor privado, são necessários mecanismos que 

busquem atenuar ou até mesmo eliminar os efeitos citados. Dessa forma, a Administração 

Pública executará cada vez mais o seu papel de atender aos interesses da sociedade da 

melhor forma possível.  

Dentre os meios que os Administradores Públicos tem encontrado para melhor gerir o 

patrimônio público, cita-se a ação de controle sobre as operações de natureza contábil, 

orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Estes controles, dentre outras 

possibilidades, permitem avaliar a exatidão e regularidade da gestão governamental. Estas 

ações administrativas precisam acontecer de forma harmoniosa e podem ser consolidadas 

em um único órgão administrativo, também denominado de unidade organizacional. Esta, 

por sua vez, teria poderes para influenciar as ações do Chefe do Poder Executivo – 

principal gestor – propondo soluções, alertando sobre desvios e assessorando quanto à 

melhor prática administrativa, que deve resultar na otimização do serviço prestado à 

coletividade.. 

Quando se consulta a literatura que trata do assunto, encontra-se respaldo para pensar em 

um órgão de controladoria como o que mais pode auxiliar nas funções de controle nas 

diversas áreas de atuação do setor público. Isso decorre, principalmente, da teórica 

multifuncionalidade da controladoria, do conhecimento de gestão de seu responsável, 

também chamado de Controller e de seu foco no resultado global da entidade. Assim, uma 

Administração Pública em que a controladoria consiga exercer plenamente seu papel, a 

gestão do patrimônio público conseguirá atingir altos níveis de eficácia e, além disso, 

conseguirá atender cada vez melhor e com maior transparência aos interesses da sociedade. 

Considerando a importância do papel desempenhado por uma controladoria no âmbito da 

administração pública, qual seja auxiliar na definição das estratégias e dos objetivos, na 

elaboração do orçamento, das normas, do planejamento, da implantação e/ou 

implementação dos modelos de decisão, gestão e informação, e considerando ainda que 

não existe no Estado da Bahia nenhum instrumento de controle com a função de 

controladoria,  é que encontra-se tramitando na Assembléia Legislativa da Bahia, o Projeto 

de Lei nº 16.942/2007, propondo a criação,  além da controladoria, o Sistema Estadual de 
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Controle Interno, que devido a sua importância, será um órgão diretamente subordinado ao 

governador do Estado, e terá como finalidade o desenvolvimento de atividades ligadas à 

defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria e fiscalização, à prevenção e 

ao combate à corrupção, entre outras funções. 

Pela proposta de criação da controladoria serão mantidas as atuais estruturas de controle 

interno existentes e criadas novas unidades nas Secretarias de Desenvolvimento Urbano, de 

Infraestrutura, de Educação, de Administração e de Segurança Pública. Ainda na proposta 

encaminhada ao legislativo estadual, a Auditoria Geral do Estado, órgão vinculado à 

Secretaria da Fazenda do Estado, será extinta, onde, todas as suas atividades serão 

incorporadas à CGE. 

Segundo a mensagem enviada pelo Governador, a Controladoria Geral do Estado, agrupará 

as principais funções a serem exercidas para um controle eficiente dos gastos públicos e da 

efetividade da sua aplicação, contribuindo para o fortalecimento do processo de 

democratização da administração pública estadual. 

A mensagem também ressalta a fiscalização, pela CGE,  da eficiência dos programas 

sociais executados pelo Executivo estadual, além de acompanhar as melhorias dos 

indicadores sociais, sugerindo a inclusão de avaliações sobre a utilização do dinheiro gasto, 

via empréstimos internos ou externos.  

A Controladoria bahiana é inspirada nos modelos criados em outros Estados da Federação 

e na própria Controladoria Geral da União (CGU). As suas diretrizes fundamentais serão a 

ação articulada com os demais órgãos de controle e defesa do Estado, especialmente o 

Ministério Público Estadual, os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios 

(TCM), e o controle social, estimulando à participação do cidadão.  

Como o tema deste projeto, diz respeito a participação da Controladoria no processo de 

Gestão Governamental,  é importante destacar que com a criação da Controladoria Geral 

do Estado, todas as ações do Governo terão de ser acompanhadas e supervisionadas pela 

própria Controladoria que, em sua estrutura, reúne as funções de Controle Interno, 

Corregedoria Geral do Estado, Ouvidoria Geral do Estado, Prevenção da Corrupção e 

Informações Estratégicas. Sendo assim, as atribuições da Controladoria serão amplas e 

permearão todas as atividades e ações do Executivo, bem como de suas empresas, 

autarquias e fundações. 



 7

Também são de competência da CGE a apuração de resultados alcançados por órgãos e 

entidades da administração pública, análise da legalidade e legitimidade de todo o processo 

de despesa à conta do Orçamento Geral do Estado e o encaminhamento à Procuradoria 

Geral do Estado de casos que configurem improbidade administrativa. 

Outra área que terá atuação firme da Controladoria se refere aos convênios com municípios 

e repasses feitos para Organizações Não-Governamentais e entidades filantrópicas. Este é o 

modelo de atuação da Controladoria Geral da União e de todas as Controladorias dos 

Estados onde já existe este órgão. No quadro abaixo, estão listados todos os Estados da 

Federação, onde já existem órgãos de controladoria,  cujas instituições fazem parte do 

Poder Executivo, e estão localizadas na Administração Direta, conforme descreve o 

quadro.  

INSTITUIÇÃO PODER LOCALIZAÇÃO SUBORDINAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DIRIGENTE 

CGU Executivo Administração Direta Presidente Ministério Ministro 

CGE-AC Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador-Geral 

CGE-AL Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador geral 

CGE-AM Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador Geral 

CGE-CE Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador geral 

CGE-MA Executivo Administração Direta Governador Secretaria Auditor Geral 

CGE-PB Executivo Administração Direta Governador Secretaria Secretário 

CGE-PE Executivo Administração Direta Governador Secretaria Secretário 

CGE-PI Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador Geral 

CGE-RN Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador Geral 

CGE-RO Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador geral 

CGE-RR Executivo Administração Direta Governador Órgão Autônomo Controlador Geral 

CGE-SE Executivo Administração Direta Governador Secretaria Secretário 

CGE-TO Executivo Administração Direta Governador Secretaria Secretário 

 Fonte: Dados da pesquisa (2008) 

 

Conforme se verifica no quadro acima, grande parte das instituições é classificada nas 

legislações locais, como Secretarias, e no caso da CGU, Ministério, e a outra parte é 

classificada como Órgão Autônomo. Quanto à denominação do cargo responsável pela 

instituição, parte possui dirigente máximo o Controlador Geral. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Contexto do problema 

 

A proposta de criação de uma  Controladoria para o Estado da Bahia, que ora encontra-se 

tramitando na Assembléia Legislativa do Estado, foi inspirada em modelos e experiências 

exitosas de Controladorias criadas em outras Unidades da Federação, e na própria 

Controladoria Geral da União, terá como diretrizes fundamentais da sua estratégia de 

atuação a ação articulada das suas unidades internas, com os demais órgãos de controle e 

defesa do Estado da Bahia, especialmente com o Ministério Público, os Tribunais de 

Contas do Estado e do Município, bem como a ênfase no controle social, mediante o 

estímulo à participação cidadã, seja pela ampliação dos instrumentos de informação do 

governo, seja pela capacitação de agentes para o controle social, ou ainda pela articulação 

com a sociedade civil, também no nível estratégico de formulação e debate da política para 

prevenção e combate à corrupção. 

Saliente-se que iniciativas importantes neste sentido já foram realizadas pelo atual governo 

do Estado da Bahia, a exemplo do Portal Transparência Bahia, que disponibilizou, por 

meio da internet, todos os números de receitas e despesas públicas com livre acesso à 

população, e do programa Compromisso Bahia, que reúne instrumentos administrativos de 

estímulo ao monitoramento e avaliação, cujos objetivos são a racionalização do gasto 

público e o foco na atividade-fim, medindo o desempenho das Secretarias Estaduais quanto 

à capacidade gerencial no uso eficiente dos recursos públicos e na diminuição do 

desperdício. 

Considerando que não existe no Estado da Bahia, órgão de controle interno, que no seu 

todo exerça o papel de uma Controladoria Geral, com múltiplas funções, como avaliação 

de desempenho e de resultado, planejamento e fiscalização das ações de governo, proteção 

e controle dos ativos públicos, dentre outras tantas ações. 

A atuação da Controladoria, se aprovada pela Assembléia Legislativa da Bahia, 

possibilitará ao Estado da Bahia, incrementar parcerias com órgãos públicos, visando 

desenvolver ações de controle de gestão pública e o compartilhamento de informações, que 

facilitará a busca e a detecção de fraudes e desvios de recursos, possibilitando mais 

efetividade nas atividades governamentais. 
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Na verdade, existe atualmente na Administração Pública Estadual, pulverizados em 

algumas Secretarias, a exemplo da Secretaria da Fazenda do Estado, da Secretaria da 

Saúde, da Secretaria da Segurança Pública, instrumentos de controle, que diga-se de 

passagem, são incipientes, aplicados de formas isoladas e sem qualquer preocupação com o 

processo ou com os resultados práticos da sua aplicação em prol da gestão pública deste 

Estado. 

Foi nesta linha de entendimento que o Estado da Bahia, inseriu no bojo da Lei nº 

9.433/2005, capítulo específico para tratar da execução, da fiscalização e do recebimento 

do objeto contratual, e que apesar da clareza da redação dos artigos 151 e 165, onde estão 

estabelecidos todas as formas de controle e acompanhamento no momento da execução dos 

instrumentos contratuais, a administração estadual esbarrou na forma de como seria 

implementada esta central de controle. Evidentemente, todos estes aplicativos estão 

contemplados na proposta de criação da Controladoria em tramitação na Assembléia 

Legislativa do Estado da Bahia. 

A proposta enviada pelo Poder Executivo à Assembléia Legislativa do Estado, prevê a 

extinção da Auditoria Geral do Estado, unidade vinculada à Secretaria da Fazenda do 

Estado, pois a mesma, executa de forma insuficiente as ações de controle interno do âmbito 

da administração pública estadual. O sistema de controle a ser posto em prática pela 

Controladoria Geral do Estado, vai ser muito mais amplo do que aquele praticado 

atualmente pelo órgão citado. 

Outro desafio importante que a Controladoria Geral do Estado terá que transpor, 

evidentemente, é a mudança de procedimentos e posturas, levando-se em consideração, 

que qualquer processo de mudança em qualquer organização, naturalmente causa 

resistência, e se algum entrave acontecer, a Controladoria será levada ao fracasso. 

Diante de tudo que foi dito, surge a questão que motiva a realização deste trabalho: Pode a 

área de controladoria ser considerada um mecanismo interno de governança corporativa 

que contribua para o aumento da transparência das informações sobre a organização e para 

minimizar os conflitos de interesses existentes entre a administração pública e a sociedade 

civil como um todo? 
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A criação da Controladoria do Estado da Bahia pode vir a preencher uma antiga lacuna da 

administração estadual, na medida em que possa ser capaz de cumprir, efetivamente, as 

exigências previstas nos incisos I e II do artigo 90 da Constituição Estadual. 

Em recente artigo publicado, intitulado “A Controladoria Necessária”,  o especialista em 

Finanças Públicas e Mestre em Administração, e autor do livro Corrupção e Controle na 

Administração Pública Brasileira, Antonio S Magalhães Ribeiro,  disse que  a criação da 

Controladoria do Estado da Bahia, pode vir a preencher uma antiga lacuna da 

administração estadual, na medida em que possa ser capaz de cumprir, efetivamente, as 

exigências previstas no artigo 90, especificamente nos incisos I e II, da Constituição 

Estadual, que estabelece que:  

Art.90 – Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de 
Governo e dos orçamentos do Estado; 
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da 
administração estadual, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado. 

 

Continuando, o artigo citado, diz, que apesar da crescente necessidade de se aperfeiçoar a 

fiscalização da aplicação dos recursos públicos, não temos identificado, ao longo do 

tempo, iniciativas governamentais com vistas a implantar instrumentos de controle capazes 

de atingir tal objetivo. O desaparelhamento técnico-material dos órgãos de Controle 

Interno de um lado, e a falta de vontade política  que viabilize a independência desses 

organismos, do outro, fazem com que os esforços de controle sejam voltados 

exclusivamente para os aspectos formal-escriturais, sem a devida atenção aos aspectos 

substantivos, particularmente a avaliação do cumprimento dos programas governamentais 

pelos diversos Órgãos e Entidades. Ainda dentro do contexto do tema Controladoria, o 

autor do artigo diz que, “experiências internacionais tem demonstrado que quatro 

condições essenciais são responsáveis pelo sucesso do controle da administração pública: a 

independência do organismo responsável pelo controle, o que equivale dizer que este não 

pode ser subordinado a qualquer estrutura passível de ser controlada; a avaliação 

sistemática das ações de governo sob o prisma da eficácia e efetividade; a priorização do 

controle prévio de modo a se identificar, em tempo hábil, possíveis desvios e 
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irregularidades administrativas e, finalmente, a transparência das contas públicas, de modo 

a permitir o acompanhamento da execução financeira por parte da sociedade”. 

Tudo que foi dito no citado artigo, que será anexado a este trabalho, serve para 

contextualizá-lo. (VIDE ANEXO E) 

Diz ainda, o Especialista e Mestre, autor do artigo, que os estudiosos desse tema, sabem 

perfeitamente que a simples criação de leis e órgãos desprovidos das condições necessárias 

ao alcance de seus objetivos não assegura o combate aos desvios, nem o cumprimento dos 

programas de governo. Afigura-se como imprescindível a implementação de sistemas de 

controle preventivos, permanentes e eficazes. Enfim, o controle, além de constituir-se em 

um princípio básico da ação de administrar, é um imperativo a ser perseguido pelos 

administradores públicos, considerando a origem pública dos recursos por eles geridos, e 

neste contexto, enquadra-se o Estado da Bahia. 

 

2.2 – Análise dos dados coletados 

 

O foco deste trabalho são  as instituições brasileiras federal e estaduais de controladoria 

pública. Foram coletadas as informações sobre quatorze instituições de controladoria 

pública, as quais estão relacionadas no Quadro 1, às fls. 07. É importante salientar que os 

demais Estados da Federação, assim como o Distrito Federal, não possuem um órgão 

independente de controladoria. Além do que, não existe uma obrigatoriedade destes entes 

de constituírem uma instituição de controladoria. 

Observa-se no levantamento efetuado, que todas as instituições analisadas estão 

subordinadas ao Chefe do Poder Executivo, e assim, será também a que será criada, se 

porventura, o projeto de criação que se encontra tramitando na Assembléia Legislativa da 

Bahia for aprovado. Quanto à composição da estrutura destas instituições, verifica-se que 

não existe um padrão entre elas. Apesar de haver uma clara separação entre os setores que 

desempenham as atividades-meios e os que desempenham as atividades-fins em todas as 

instituições analisadas, observa-se que o único setor em comum foi o de Administração e 

Finanças. Destaca-se, ainda, que a estrutura da Controladoria Geral da União não é 

replicada em nenhuma outra instituição. O que equivale dizer que todas possuem estruturas 

funcionais próprias. 
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Um fato que chama a atenção, na proposta de criação da Controladoria Geral do Estado da 

Bahia, que ora tramita na Assembléia Legislativa da Bahia, é a composição da estrutura 

básica para funcionamento da mesma. Podemos considerar como muita enxuta em relação 

as demais congêneres das unidades federativas onde já existe o órgão. 

Comparamos as estruturas de duas das unidades federativas, uma já em pleno 

funcionamento, que é a do Estado de Alagoas (VIDE ANEXO C), e a do Estado da Bahia 

(VIDE ANEXO D),  cuja proposta de criação se encontra em andamento, senão vejamos: 

 

1. Estado de Alagoas:  

 

I – Órgãos de Direção e Assessoramento Superior: 

a) Chefia de Gabinete – GABIN; 

b) Assessoria Técnica de Controle Interno – ASTIN; 

c) Assessoria de Comunicação – ASCOM; 

d) Assessoria Técnica – ASTEC. 

II – Órgão de Apoio Administrativo: 

              1.   Coordenadoria Setorial de Gestão – COGES. 

III – Órgãos de Execução: 

a) Superintendências de Auditagem – SUPAD: 

1. Diretoria de Auditagem de Gestão – DIRAG; 

2. Diretoria de Auditagem de Obras – DIROB; 

      b) Superintendência de Controle Financeiro – SUCOF: 

1. Diretoria de Contas Públicas – DICOP; 

2. Diretoria de Contratos e Convênios – DICON; 

c) Superintendência de Correição Administrativa – SUCOR:    

1. Diretoria de Aperfeiçoamento Disciplinar – DIAPE 

2. Diretoria de Acompanhamento de Ações Disciplinares – DIACO 
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2. Estado da Bahia: 

 

I – Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de Incremento da Transparência da 

Gestão Pública; 

II – Gabinete do Controlador Geral do Estado; 

III – Coordenação de Prevenção e Combate à Corrupção; 

IV – Coordenadoria de Auditoria Pública; 

V – Coordenadoria de Fiscalização de Programas Governamentais; 

VI – Diretoria de Administração e Finanças. 

 

Dentre todas as estruturas das Controladorias analisadas e já em funcionamento regular  

nos Estados da Federação, a proposta encaminhada pelo Governo do Estado da Bahia para 

a Assembléia Legislativa, é a que tem uma estrutura básica de menor porte, considerando a 

grandiosidade das ações que competem a uma controladoria. 

Com a criação da Controladoria Geral do Estado, todas as ações do Governo terão de ser 

acompanhadas e supervisionadas pela Pasta que, em sua estrutura, reúne as funções de 

Controle Interno, Corregedoria Geral do Estado, Ouvidoria Geral do Estado, Prevenção da 

Corrupção e Informações Estratégicas. Desse modo, as atribuições da Controladoria serão 

amplas e permearão todas as atividades e ações do Executivo, bem como de suas empresas, 

autarquias e fundações. 

Também são de competência da CGE a apuração de resultados alcançados por órgãos e 

entidades da administração pública, análise da legalidade e legitimidade de todo o processo 

de despesa à conta do Orçamento Geral do Estado e o encaminhamento à Procuradoria 

Geral do Estado de casos que configurem improbidade administrativa.  

Outra área que terá atuação firme da Controladoria se refere aos convênios com municípios 

e repasses feitos para Organizações Não-Governamentais e entidades filantrópicas, e o que 

se verifica, hoje, é a falta de um acompanhamento mais de perto por parte do Estado, dos 

recursos repassados.  

 

Por tudo que foi dito, é que a estrutura básica apresentada à Assembléia Legislativa do 

Estado da Bahia, na minuta de Projeto de Lei, deve ser revista e complementada. As 
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estruturas básicas das Controladorias dos Estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará, 

atendem a todas as demandas descritas acima, e que poderiam servir de modelo, com as 

adequações que se fizerem necessárias, para o projeto do Estado da Bahia. Os decretos de 

regulamentação de algumas das controladorias citadas acima, serão anexadas ao presente 

projeto. 

 

2.3 – Definição dos pressupostos, premissas, hipóteses 

A criação da Controladoria Geral do Estado da Bahia trará eficiência e efetividade nas 

ações de governo que dizem respeito à fiscalização e ao combate à corrupção, ao 

incremento da gestão, bem como ao controle social das contas públicas no âmbito da 

Administração Pública Estadual. Certamente haverá uma melhora significativa nos 

controles dos processos essenciais ao bom desempenho das atividades governamentais.  

A implantação do sistema de controle que será exercido pela Controladoria Geral do 

Estado, obedecerá a determinados pressupostos de ordem jurídica que se vincularão à 

criação de um complexo de controle que permita a fiscalização constante do arcabouço que 

envolve desde a arrecadação até a destinação dos recursos públicos. 

O conjunto de normas orientadoras que advirão da Controladoria, constituirá o pressuposto 

essencial para a formatação de mecanismos de controle interligados que possibilitarão uma 

maior segurança e eficiência na gestão da coisa pública. 

São, portanto, pressupostos de implantação do sistema de controle, que serão exercidos 

pela Controladoria, os aspectos jurídicos e fundamentais legais desse sistema e a sua 

integração com entes responsáveis pelo controle por meio de uma relação de colaboração, 

mormente em relação às determinações dos Tribunais de Contas.  

A Controladoria, como está na minuta de projeto de Lei, que ora tramita na Assembléia 

Legislativa, com as adequações que porventura virão, através de emendas de 

parlamentares, ou por propostas do próprio executivo estadual, servirá para suprir os 

gestores com informações para otimizar o processo de tomada de decisões. Com a 

Controladoria, espera-se a melhoria acentuada das auditorias do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia, nos diversos segmentos da administração pública, principalmente no 

controle efetivo dos gastos públicos nos diversos programas de governo. 
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3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO 

A controladoria propicia, às entidades, uma melhoria do desempenho futuro destas, através 

da sinalização de aspectos importantes de suas atividades e da antecipação e resolução 

tempestiva de problemas. Contrapõe-se com a contabilidade financeira que apenas 

mensura o desempenho passado.  

Neste sentido, Green e Kaplan (2004, p.3) descrevem que tanto a controladoria quanto a 

contabilidade financeira se relacionam com a apuração e o armazenamento de informações 

e os processos de evidenciação que asseguram o alcance dos objetivos da entidade. A 

principal diferença entre estas áreas, conforme complementam os autores, é que a 

controladoria se envolve com o suporte direto para decisões futuras.  

Mas qual a definição da controladoria? Borinelli (2006, p. 95) destaca que a controladoria 

pode ser definida considerando-se três perspectivas: como ciência, como funções 

organizacionais e como unidade organizacional. 

Considerando a primeira perspectiva, Almeida, Parisi e Pereira (1999, p. 370) destacam 

que a controladoria, sob a ótica de ramo do conhecimento, representa um conjunto 

multidisciplinar de bases teóricas e conceituais, apoiado na teoria contábil, que permite a 

definição, a criação e a manutenção de sistemas de informações e modelos de gestão, 

capazes de auxiliar o processo decisório. 

De acordo com a segunda perspectiva, a controladoria é vista em relação as funções 

organizacionais que se relacionam com os aspectos conceituais definidos pela ciência da 

controladoria, Borinelli (2006, p. 125) apresenta que a literatura utiliza várias expressões 

para representar esta perspectiva, como, por exemplo, funções, atividades, 

responsabilidades, atribuições, etc. 

Peleias (2002, p. 14) sugere que as funções da controladoria variam de acordo com as 

especifidades do modelo de gestão adotado por uma organização. Entretanto, Borinelli 

(2006, p. 126) difere deste pensamento, defendendo a idéia da existência de um núcleo 

comum de funções relacionadas com a controladoria, constituindo-se nas funções típicas 

da controladoria. 

Na última perspectiva, a controladoria é definida considerando-se como uma unidade 

organizacional.  
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Almeida, Parisi e Pereira (1999, p. 371) afirmam que a controladoria, como unidade 

administrativa, é responsável por coordenar os esforços dos demais gestores, em direção a 

otimizar o resultado organizacional, através de tecnologias de gestão. Definem, ainda, que 

a controladoria, como unidade organizacional, é o órgão administrativo cuja missão e cujos 

valores são delineados pelo modelo de gestão organizacional, onde, a unidade de 

controladoria é responsável pelo sinergia entre as áreas, pelo otimização do resultado 

econômico, pela gestão dos sistemas de informações gerenciais, pela oferta de avaliações 

quantitativas e pela elaboração do planejamento estratégico. 

No dia-a-dia, definir as funções da controladoria é uma tarefa árdua, devido à diversidade 

de conceitos expostos na literatura. Ademais, conforme foi citado anteriormente, as 

funções desempenhadas pelas unidades de controladoria sofrem influências em virtude da 

estrutura e do modelo de gestão das entidades.  

Diante do exposto, pode-se definir como parâmetros mínimos para caracterizar o órgão 

administrativo como Controladoria Governamental o exercício das seguintes funções: 

 Planejamento; 

 Controle interno; 

 Auditorias; 

 Contabilidade governamental nas diversas áreas (financeira/geral, custos e 

gerencial); 

 Avaliação da gestão pública. 

 

As controladorias existentes em qualquer órgão governamental que exercem apenas as 

atividades de auditoria não poderão ser consideradas controladorias governamentais. As 

atividades de administração financeira são incompatíveis com qualquer tipo de 

controladoria. 

Por assim entender, foi que o Governo do Estado da Bahia, ao enviar a mensagem para a 

Assembléia Legislativa do Estado, inseriu na minuta de projeto de lei, um artigo que trata 

da extinção da Auditoria Geral do Estado – AGE, cujo órgão integra a estrutura da 

Secretaria da Fazenda, e executa somente ações de controle interno e no âmbito apenas da 

administração pública estadual. O sistema de controle a ser posto em prática pela 

Controladoria Geral do Estado, vai ser muito mais amplo do que o praticado atualmente 

pela Auditoria Geral do Estado – AGE. 
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4. PROGNÓSTICO 

 

A criação da Controladoria Geral do Estado da Bahia deve ser encarada como prioridade 

no atual momento, em que a sociedade está a exigir uma nova ética no governo, uma nova 

forma de administrar, com mais responsabilidade, mais transparência e voltada para a 

garantia dos direitos fundamentais do cidadão. 

As ações que serão desenvolvidas pela Controladoria Geral do Estado, serão parte ativa do 

ciclo de gestão do governo, prevenindo irregulariadades, ao mesmo tempo facilitando o 

controle externo pela sociedade civil. Suas funções são contribuir para o alcance de uma 

boa governança, a promoção da ética e da transparência e a redução da vulnerabilidade e 

riscos de ocorrência da corrupção. À Controladoria Geral do Estado da Bahia caberá ainda 

dar transparência à gestão pública, incentivando a participação da sociedade no 

acompanhamento e fiscalização das atividades de governo. Como função adicional, 

compete também ao órgão a punição de ações desviantes, tal como, a responsabilização 

administrativa dos agentes públicos estaduais ímprobos. 

 

4.1 Situação pretendida  

 

De acordo com a mensagem enviada pelo Governador do Estado a Assembléia Legislativa, 

na Controladoria Geral do Estado – CGE, serão agrupadas as principais funções a serem 

exercidas pelo órgão, visando o controle eficiente dos gastos públicos e da efetividade da 

sua aplicação, contribuindo para o fortalecimento do processo de democratização da 

administração pública estadual.  

Como foi dito anteriormente, não existe no Estado da Bahia, nenhum órgão de controle 

interno que exerça em sua plenitude o papel de uma Controladoria, e o que se pretende 

com a criação de um órgão com esta finalidade, é que o mesmo proporcione ao governo a 

tomada de decisões relevantes para busca da eficácia organizacional, esperando que ela 

tenha participação fundamental na tomada de decisões, considerando que a controladoria 

atuará de forma sistêmica, através da interação com todas as áreas da administração 

pública. A controladoria não será a área responsável pela tomada de decisões, mas, sim, a 

responsável pelo embasamento dos gestores públicos, fornecendo-lhes informações 

adequadas e subsidiando-os para que as decisões por eles tomadas venham ao encontro dos 
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anseios do governo, possibilitando que todos trabalhem de acordo com os mesmos 

objetivos. 

A controladoria através dos sistemas de informações, vai permitir ao administrador público 

atuar no monitoramento e na integração do processo de gestão, nas fases do planejamento 

estratégico e operacional, execução e controle. 

Sobre a independência, destaca-se que a controladoria só deve estar subordinado à 

autoridade máxima do Estado, ou seja,  o próprio governador, não permitindo interferência 

de outras autoridades que devem estar sujeitas às ações fiscalizadoras. Quanto à avaliação 

das ações do próprio governo, torna-se indispensáveis a mensuração dos resultados 

alcançados pelos administradores públicos, verificando-se a correspondência entre os 

gastos efetuados, as ações por eles desenvolvidas e a missão institucional da organização 

que dirigem. A controladoria do Estado da Bahia, vai propiciar a  transparência das contas 

públicas, é o que dela se espera, possibilitando o acompanhamento por parte da sociedade 

dos atos governamentais. Com a controladoria, não obstante a necessidade de se 

aperfeiçoar os instrumentos de controle oficiais, será, igualmente necessário que o Estado 

invista em recursos humanos, pois, não se deve criar qualquer obstáculo para que a 

sociedade exerça  uma vigilância constante, relativamente aos destinos dos recursos 

públicos, contribuindo, assim, para o fortalecimento do controle social, é isto que 

esperamos da Controladoria Geral do Estado da Bahia, quando a mesma estiver atuando 

plenamente como o instrumento de gestão idealizado. 

Atualmente as administrações públicas, estão buscando adaptar-se às inúmeras mudanças 

que vem convivendo nos últimos anos. Assim, os gestores precisam se utilizar de meios e 

estratégias eficientes para conciliar as mudanças observadas no ambiente com o 

atendimento às necessidades da população no que se refere aos serviços públicos. E no 

Estado da Bahia não é diferente. Com a criação da CGE, mudanças significativas ocorrerão 

na forma de gerenciar a coisa pública, com adequação às novas exigências legais. Neste 

contexto, percebe-se a necessidade de uma controladoria no setor governamental, atuando 

como unidade administrativa, auxiliando o administrador público, buscando a eficiência na 

sua gestão. 

Deste modo, o papel que a Controladoria Geral do Estado da Bahia vai desempenhar, será 

de fundamental importância, pois a mesma, irá garantir informações adequadas no 

processo de tomada de decisões, além de oferecer orientações, apresentar os melhores 
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caminhos a serem seguidos, contribuindo para que os mesmos busquem cumprir os 

programas, as metas e as ações de governo. 

 

4.3 Plano de ação  (Recomendações e Definições de Responsabilidade). 

 

A criação de uma  Controladoria Geral no Estado da Bahia é necessária e imperiosa. O 

projeto de lei encaminhado pelo Governador do Estado para a Assembléia Legislativa vem 

a preencher uma antiga lacuna da administração estadual, na medida em que possa ser 

capaz de cumprir, efetivamente, as exigências previstas no artigo 90 da Constituição 

Estadual, como afirmei anteriormente. No entanto, entendo que o esboço de estrutura 

apresentado no citado projeto de lei, deveria ser melhorado, em se comparando com as 

estruturas de outras controladorias já em pleno funcionamento em outros estados da 

federação.  

Por entender que a proposta encaminhada pelo Governo do Estado para a aprovação da 

Assembléia Legislativa, carece  de algumas modificações, por entender, também, que uma 

controladoria deve integrar o Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria, exercendo as 

atividades de auditoria pública, sugerimos que seja alterado o projeto de lei em tramitação, 

com a criação de   uma estrutura organizacional, que abranja as seguintes competências: 

 Exercer o controle interno, no âmbito do Poder Executivo, no tocante às funções de 

auditoria previstas na Lei Orgânica do Estado da Bahia, procedendo à análise e à 

fiscalização orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de atos 

de pessoal nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do 

Estado da Bahia, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de 

subvenções e renúncias de receitas; 

 Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia da 

gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Estado da Bahia, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

 Avaliar  o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

 Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
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 Propor  a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos 

operacionais dos órgãos e unidades integrantes do Sistema de Correição, Auditoria 

e Ouvidoria do Poder Executivo do Estado da Bahia; 

 Examinar e propor a aprovação dos Planos Anuais de Atividades de Auditoria 

Interna das entidades da Administração Indireta do Estado da Bahia; 

 Avaliar os resultados do desempenho das unidades de auditoria interna da 

Administração Indireta do Estado da Bahia; 

 Coordenar , controlar e avaliar as atividades de controle interno desempenhadas 

pelas suas unidades administrativas; 

 Fiscalizar a execução dos orçamentos do Estado da Bahia; 

 Avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas, 

realizados à conta de recursos oriundos dos orçamentos federal e recursos externos, 

quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à qualidade 

do gerenciamento; 

 Subsidiar  o Corregedor-Geral na verificação da consistência dos dados contidos no 

Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido no artigo 54 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

 Verificar  o limite da despesa total com pessoal de que tratam os artigos 22 e 23 da 

Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas 

consolidada e mobiliária  aos limites de que trata o artigo 31 da Lei Complementar 

nº 101, de 2000; 

 Verificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos do Estado da Bahia sob a 

responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a 

aplicação de subvenções e renúncias de receitas; 

 Apurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados por 

agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos do Estado da 

Bahia, incluindo a apuração de denúncias e cumprimento de diligências, 

certificando-se de que, quem quer que os utilize justifique seu bom e regular 
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emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das 

autoridades administrativas competentes; 

 Representar ao Corregedor-Geral os casos de descumprimento de prazos, bem 

como o não atendimento das diligências pelas unidades Direta e Indireta do Estado 

da Bahia, propondo medidas coercitivas, na forma da lei. 

 

Finalmente, é importante ressaltar que a transparência das contas públicas é um imperativo 

dos governos democráticos, na medida em que possibilita o acompanhamento, por parte da 

sociedade, dos atos governamentais. É preciso ter claro que, não obstante a necessidade de 

se aperfeiçoar os instrumentos dos controles oficiais, com os necessários investimentos em 

recursos humanos e tecnológicos, não se deve criar qualquer obstáculo para que a 

sociedade exerça uma vigilância constante, relativamente aos destinos dos recursos 

públicos, contribuindo, assim, para o fortalecimento do controle social. 

Para propor a estrutura de controladoria acima,  para o Estado da Bahia,  analisamos os 

modelos de todas as controladorias em funcionamento regular nos estados da federação, 

tendo sido efetuado uma análise dos documentos legais (leis, decretos, resoluções etc). O 

universo amostral compreendeu quatorze instituições brasileiras do setor público, 

instituídos por lei federal e estadual. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Por ser o tema do nosso projeto, uma proposta de alteração do Projeto de Lei, encaminhado 

pelo Governo do Estado para a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, propondo a 

criação de uma controladoria,  a sua aprovação vai depender da própria casa legislativa. No 

entanto, notícias  oriundas da Secretaria da Administração do Estado, através do Secretário 

da Administração, Manoel Vitório, informa que o Governo do Estado, já trabalha na 

programação de um cronograma de concursos a ser efetivado, visando prover a estrutura da 

Controladoria Geral do Estado, de pessoal especializado para tal fim. 

O projeto de lei tramita na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia desde 2007, e vai 

ser preciso muita luta por parte do Poder Executivo, para que o mesmo seja aprovado. 

Notícias vinculadas pela imprensa,  dão conta que o projeto de lei dificilmente será 
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aprovado pela Assembléia Legislativa. Segundo reportagem do jornal Tribuna da Bahia, 

notícia vinculada no site Teia de Notícias, a criação da Controladoria Geral do Estado não 

conta com a simpatia nem dos deputados da base governista, tampouco dos da oposição. 

Argumenta os deputados que não é necessário a criação de mais um órgão na já gorda 

máquina estatal.  (VIDE ANEXO B). 

Se aprovado o projeto de lei, o Poder Executivo, segundo o artigo 25 deste, fica autorizado 

a promover, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os atos necessários: 

 À revisão dos Regimentos e de outros instrumentos regulamentares para 

adequação das alterações organizacionais decorrentes desta Lei; 

 À transferência dos contratos, convênios, protocolos e demais instrumentos 

vigentes celebrados pela Auditoria Geral do Estado, da Secretaria da Fazenda, 

procedendo às devidas adequações orçamentárias; 

 À continuidade dos serviços até a definitiva estruturação da Controladoria Geral 

do Estado; 

 Às modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do 

disposto nesta Lei, respeitando os valores globais constantes dos orçamentos 

vigentes. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Controladoria no setor governamental é a área que orienta, acompanha, avalia a 

execução de atos e fatos administrativos, de forma a proteger o patrimônio da 

administração pública buscando a eficiência e a eficácia, de forma que atinja o melhor 

resultado, zelando sempre pela transparência.  

O foco deste projeto foi apresentar uma proposta contendo alterações ao projeto de lei para 

a criação da Controladoria Geral do Estado, encaminhada para Assembléia Legislativa do 

Estado da Bahia, considerando a  pesquisa bibliográfica, prática através de modelos de 

Controladorias em funcionamento no Brasil.  

No decorrer do trabalho, observou-se através do referencial teórico que os  benefícios 

advindos de uma Unidade de Controladoria são inquestionáveis, pois os controles prévios e 

concomitantes, além de garantirem o menor custo, asseguram a correta aplicação dos 

recursos, prevenindo a ineficiência na administração pública, contribuindo para o 

cumprimento da missão do ente público. 
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A importância da Controladoria Geral do Estado não pode ser questionada por ninguém, 

porém, o que se vê é a falta de vontade política da Assembléia Legislativa do Estado da 

Bahia, para aprovar a proposta que tramita naquela casa legislativa. A proposta foi 

encaminhada pelo governo do estado em 2007, e até o presente momento não foi aprovada, 

o que causa sensíveis prejuízos para a administração pública, no tocante aos seus controles 

e a boa gestão. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a controladoria tornou-se um notável 

instrumento de gestão que, embora a passos lentos, busca acompanhar as transformações 

sociais e o crescimento da demanda dos serviços públicos. Tal demanda tem aumentado de 

forma acentuada, em especial após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

consagrou e ampliou vários direitos individuais e sociais.  

As  propostas que serão sugeridas pela controladoria à administração do Estado, se 

acatadas sem restrições, certamente diminuirão o risco de falhas e erros, além de estimular 

a máxima eficiência da máquina administrativa. 

Evidentemente, no setor público, a Controladoria pode contribuir para aumentar a 

transparência das contas públicas, no caso em particular, as do Estado da Bahia, ajudando, 

também, a cumprir eficazmente a obrigatoriedade de elaboração e publicação das contas do 

governo do estado, além de atender as normas exigidas pelas legislações: Lei nº 4.320/64 

(Lei de Orçamento), Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional nºs: 632 633, de 2006, e do Ministério de 

Orçamento e Gestão nº 42, de 1999, com foco no controle interno da gestão orçamentária e 

financeira.  

A criação da Controladoria no Estado da Bahia será  uma experiência pioneira do Governo 

do Estado, cuja pretensão é dar início a um processo de modernização do modelo de 

gestão, que irá propiciar ferramentas que possibilitarão a racionalização da aplicação dos 

recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que irão auxiliar o 

gestor na tomada de decisões.  

O Governo do Estado da Bahia ao apresentar o Plano Plurianual para o período de 2008 a 

2011, no qual expressou os compromissos e os objetivos do Governo para o quatriênio, 

destacou a criação da Controladoria Geral do Estado da Bahia, como um instrumento 

balisador para a sua administração, qualificando-a como órgão central para o controle 
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interno, ouvidoria, prevenção e combate à corrupção no âmbito de toda a administração 

pública estadual. 

Com base em tudo que foi dito neste trabalho,  e diante da necessidade do gerenciamento 

transparente das contas públicas, onde os gestores devem prestar contas perante a 

sociedade de todo o recurso aplicado, o papel da controladoria torna-se de fundamental 

importância, tendo em vista que a mesma garante informações adequadas no processo de 

tomada de decisões por parte do gestor público. 

Urge, portanto, a aprovação do projeto de lei em tramitação na assembléia, com as 

sugestões que foram apresentadas neste trabalho. 
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ANEXO A 

 

Encaminhado projeto de criação da Controladoria Geral do Estado 

Seis projetos de lei foram encaminhados hoje (3) pelo governador Jaques Wagner para apreciação e 

votação da Assembléia Legislativa. O principal deles propõe a criação da Controladoria Geral do Estado da 

Bahia (CGE), do Sistema Estadual de Controle Interno. 

 

A CGE, pelo projeto, será um órgão diretamente subordinado ao governador e terá como finalidade o 

desenvolvimento de atividades ligadas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria e 

fiscalização, à prevenção e ao combate à corrupção, entre outras funções. 

 

Serão mantidas as estruturas de controle interno existentes e criadas novas unidades nas Secretarias de 

Desenvolvimento Urbano, de Infraestrutura, de Educação, de Administração e de Segurança Pública. A 

Auditoria Geral do Estado (AGE) será extinta da estrutura da Secretaria da Fazenda e incorporada à CGE. 

 

Segundo a mensagem enviada pelo governador ao presidente da Assembléia, deputado Marcelo Nilo, "este 

órgão (a CGE) agrupará as principais funções a serem exercidas para um controle eficiente dos gastos 

públicos e da efetividade da sua aplicação, contribuindo para o fortalecimento do processo de 

democratização da administração pública estadual". 

 

A mensagem também ressalta a fiscalização, pela CGE, da eficiência dos programas sociais executados pelo 

Executivo estadual, além de acompanhar as melhorias dos indicadores sociais, sugerindo a inclusão de 

avaliações sobre a utilização do dinheiro gasto, via empréstimos internos ou externos. 

 

A Controladoria baiana é inspirada nos modelos criados em outros estados e na Controladoria Geral da 

União (CGU). As suas diretrizes fundamentais serão a ação articulada com os demais órgãos de controle e 

defesa do Estado, especialmente o Ministério Público Estadual, os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e 

dos Municípios (TCM), e o controle social, com o estímulo à participação cidadã. 

 

Lembrando que iniciativas importantes neste sentido já foram adotadas na atual gestão, o governador 

destacou o Portal Transparência Bahia, que disponibilizou na Internet receitas e despesas públicas com livre 

acesso à população, e o programa Compromisso Bahia, que estimula o monitoramento e avaliação para 

racionalização dos gastos públicos e a redução do desperdício. 

 

Em maio deste ano, o Governo do Estado e a CGU celebraram um termo de acordo de cooperação, com o 

objetivo de desenvolver e aperfeiçoar as técnicas de controle interno e, em conjunto com as iniciativas já 

realizadas pela AGE e outros órgãos da administração, potencializar a definição de estratégias de 

inteligência, prevenção e combate à corrupção e de incremento á transparência pública. 

 

O impacto anual da CGE, já devidamente previsto e ajustado à programação financeira do Estado para o 

exercício de 2008, é da ordem de R$ 1,9 milhão, o que representa 0.035% do orçamento de pessoal em 

relação ao ano de 2007. Segundo o governador, "as medidas visam assegurar a continuidade das ações 

exitosas e, ao mesmo tempo, possibilitar as adequações necessárias ao exercício mais eficiente das funções 
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do estado". 

 

Outros projetos 

 

Os outros projetos são os seguintes: modifica a estrutura organizacional e de cargos em comissão da 

administração pública estadual, disciplina o Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos 

do Estado da Bahia (Baprev) e o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia 

(Funprev); institui a atividade de instrutoria interna no âmbito da administração pública do Poder Executivo 

estadual; dispõe sobre o aproveitamento do tempo de serviço em que o servidor do Grupo Fisco esteve 

afastado, em disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical 

representativa da categoria, para fins de promoção por merecimento; estabelece critérios para a criação e 

estruturação de Fundações Estatais, define a área de sua atuação, na forma do artigo 17 da Constituição 

estadual; e altera o artigo 7º da Lei que reorganiza o Centro de Recursos Ambientais (CRA). 
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ANEXO B 

Seg, 25 de Janeiro de 2010  

O projeto de lei que criaria a Controladoria Geral do 

Estado não deve ser aprovado na Assembléia Legislativa do Estado. De acordo com apuração do 
periódico Tribuna da Bahia, o novo órgão, que tramita há dois anos na casa, não conta com a 
simpatia nem dos deputados aliados tampouco da oposição. 

 
O projeto de lei que criaria a Controladoria Geral do 

Estado não deve ser aprovado na Assembléia Legislativa do Estado. De acordo com apuração do 
periódico Tribuna da Bahia, o novo órgão, que tramita há dois anos na casa, não conta com a 
simpatia nem dos deputados aliados tampouco da oposição. Os argumentos contra o projeto que 
merecem destaque são dois: A Controladoria iria ampliar a fiscalização das obras realizadas no 
interior do estado, o que não é muito bom, na opinião de legisladores. Outros não vêm como 
necessário a criação de mais um órgão na já gorda máquina estatal. 
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ANEXO C 

 

PROJETO DE LEI nº 16.942/2007 
Cria a Controladoria Geral do Estado, o Sistema Estadual de 
Controle Interno e dá outras providências. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia 
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei, 
Art. 1º - Fica criada a Controladoria Geral do Estado - CGE, Órgão Diretamente 
Subordinado ao Governador, com a finalidade de promover, executar e coordenar as 
atividades de 
controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, atinentes à defesa do 
patrimônio público, à auditoria e fiscalização públicas, à prevenção, ao combate à 
corrupção e ao 
incremento da transparência da gestão, bem como às atividades de fomento ao controle 
social dos 
recursos públicos. 
Art. 2º - Fica instituído o Sistema Estadual de Controle Interno do Poder Executivo 
com a finalidade de avaliar a ação governamental, a gestão dos administradores públicos 
estaduais, e 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 epatrimonial. 
§ 1º - O SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, DE QUE TRATA O CAPUTDESTE 
ARTIGO, SERÁ COORDENADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, QUE FUNCIONARÁ 
COMO ÓRGÃO CENTRAL DO REFERIDO SISTEMA E SERÁ COMPOSTO POR UNIDADES SETORIAIS 
E SECCIONAIS. 
§ 2º - O REGULAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DISPORÁ 
SOBRE AS NORMAS DE SEU FUNCIONAMENTO. 
Art. 3º - A Controladoria Geral do Estado será composta pelo conjunto de Unidades 
que atuarão nas atividades de planejamento, assessoramento, coordenação, execução e 
avaliação do controle interno, tendo a seguinte estrutura básica: 
I - CONSELHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E DE INCREMENTO DA 
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA; 
II - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO; 
III - COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO; 
IV - Coordenadoria de Auditoria Pública; 
V - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; 
VI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O ASSESSORAMENTO E A CONSULTORIA JURÍDICA À 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SERÃO PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL 
DO 
ESTADO - PGE. 
Art. 4º - O Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de Incremento 
da Transparência da Gestão Pública, órgão colegiado e consultivo da 
Administração Pública Estadual, tem por finalidade debater e sugerir medidas de 
aperfeiçoamento dos 
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métodos e dos sistemas de controle, bem como promover o incremento da 
transparência na gestão da Administração Pública e das estratégias de combate à 
corrupção e à impunidade. 
Art. 5º - O Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de Incremento 
da Transparência da Gestão Pública tem a seguinte composição: 
I - o Controlador Geral do Estado, que o presidirá; 
II - 04(quatro) representantes do Poder Executivo Estadual; 
III - 04 (quatro) representantes da sociedade civil; 
IV - 01 (um) representante do Ministério Público do Estado da Bahia; 
V - 01 (um) representante do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 
VI - 01 (um) representante do Tribunal de Contas dos Municípios. 
VII - 01 (um) representante do Poder Judiciário 
§ 1º - Os membros do Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de 
Incremento da Transparência da Gestão Pública seus suplentes serão nomeados 
pelo Governador do Estado. 
§ 2º - Os membros do Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de 
Incremento da Transparência da Gestão Pública ão substituídos, em suas 
ausências e impedimentos eventuais, pelos respectivos suplentes. 
§ 3º - O Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de Incremento da 
Transparência da Gestão Pública terá uma Secretaria Executiva, que será 
coordenada pelo Coordenador de Prevenção e Combate à Corrupção. 
§ 4º - Os critérios para indicação dos representantes da sociedade civil serão 
definidos no Regimento do Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção e de 
Incremento da Transparência da Gestão Pública. 
§ 5º - O Regimento do Conselho de Prevenção e Combate à Corrupçãoe de 
Incremento da Transparência da Gestão Públicafixará suas competências e normas 
de funcionamento, sendo aprovado por seus componentes e homologado por ato 
do Governador do Estado. 
Art. 6º - A atuação no âmbito do Conselho de Prevenção e Combate à 
Corrupção e de Incremento à Transparência Pública não enseja qualquer 
remuneração para os seus membros e os trabalhos neles desenvolvidos são 
considerados prestação de relevante serviço público. 
Art. 7º - O Gabinete do Controlador Geral do Estado tem por finalidade 
prestar assistência e assessoramento direto ao Titular do Órgão no desempenho de 
suas atividades técnicas e administrativas. 
Art. 8º - A Coordenação de Prevenção e Combate à Corrupção tem por 
finalidade incentivar a transparência na administração e fomentar o controle 
social, como tratar com técnicas de inteligência as informações estratégicas, 
retroalimentando as ações de auditoria e fiscalização, visando à prevenção e ao 
combate à corrupção. 
Art. 9º - A Coordenadoria de Auditoria Pública tem por finalidade executar 
as atividades de auditoria sobre a gestão dos recursos públicos estaduais, sob a 
responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. 
Art. 10 - A Coordenadoria de Fiscalização de Programas Governamentais 
tem por finalidade fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, do 



 31

cumprimento de acordos, convênios e contratos firmados pelo Estado quanto à 
execução das metas, dos objetivos estabelecidos e da sua correta execução 
orçamentária. 
Art. 11 - A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o 
planejamento, coordenação e execução das atividades de programação, 
orçamentação, acompanhamento, avaliação, estudos e análises, administração 
financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, 
modernização administrativa e informática. 
Parágrafo único - As atividades desenvolvidas pela Diretoria de 
Administração e Finanças e pelas Coordenações a ela vinculadas são as previstas 
nos Regulamentos do Sistema Estadual de Planejamento, Sistema Financeiro e de 
Contabilidade do Estado e do Sistema Estadual de Administração. 
Art. 12 - A Controladoria Geral do Estado dará o devido andamento às 
representações ou denúncias fundamentadas que lhes forem encaminhadas, 
relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu 
integral atendimento e resolução, inclusive às consultas e aos requerimentos 
formulados pelo Poder Legislativo, 
Poder Judiciário e Ministério Público do Estado da Bahia. 
§ 1º - À Controladoria Geral do Estado, representada por seu Titular, 
sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre requisitar a 
instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos 
pertinentes. 
§ 2º - A Controladoria Geral do Estado encaminhará à Procuradoria Geral 
do Estado os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos 
recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras 
providências a cargo daquele Órgão, bem como provocará, sempre que necessária, 
a atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, dos órgãos do Sistema 
Estadual de Controle Interno do Poder Executivo e, quando houver indícios de 
responsabilidade penal, do Ministério Público do Estado, inclusive quanto a 
representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas. 
Art. 13 - O Regimento da Controladoria Geral do Estado disporá sobre a 
sua estrutura interna, organização, funcionamento e atribuições dos seus cargos 
em comissão, observado o disposto nesta Lei e na legislação aplicável. 
Art. 14 - Fica criado o cargo de Controlador Geral do Estado, ao qual são 
asseguradas as prerrogativas, representação, remuneração e impedimentos de Secretário de 
Estado, cabendo-lhe a supervisão e a coordenação das Unidades integrantes da estrutura da 
Controladoria Geral do Estado. 
Art. 15 - A Controladoria Geral do Estado será dirigida pelo Controlador 
Geral do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, dentre pessoas de notório 
saber e reputação ilibada. 
Art. 16 - O quadro cargos efetivos da Controladoria Geral do Estado será 
definido por lei específica, a qual indicará o nível de escolaridade exigida, a carga 
horária, o quantitativo total de cargos e estrutura de remuneração, sem prejuízo de 
outras previsões legais que se façam necessárias. 
Parágrafo único - Os atuais ocupantes de cargos efetivos lotados na 
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Auditoria Geral do Estado - AGE, da Secretaria da Fazenda, serão, 
transitoriamente, postos à disposição da Controladoria Geral do Estado, com ônus 
para o cedente, sem prejuízo dos direitos e vantagens atribuídos na SEFAZ. 
Art. 17 - Fica criada, 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, a Coordenação de Controle 
Interno, unidade sistêmica, subordinada administrativamente aos respectivos Titulares das 
Pastas e tecnicamente à Controladoria Geral do Estado, com a finalidade de executar as 
atividades de controle interno, no âmbito de sua atuação, em cumprimento às diretrizes da 
Controladoria Geral do Estado. 
Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam criados, na 
estrutura de cargos em comissão de cada Órgão acima citado, 01 (um) cargo de 
Coordenador I, símbolo DAS-2C, 01 (um) cargo de Assessor Administrativo, símbolo 
DAI-4, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5. 
ART. 18 - FICA EXTINTA, NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA 
FAZENDA, A AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE. 
Parágrafo único - Ficam extintos, na estrutura de cargos em comissão da 
Secretaria da Fazenda, 01 (um) cargo de Auditor Geral do Estado, símbolo DAS-
2A, 02 (dois) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C, 04 (quatro) cargos de 
Coordenador II, símbolo DAS-3, 01 (um) cargo de Coordenador III, símbolo DAI-
4, e 01 (um) cargo de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5. 
ART. 19 - FICAM MANTIDAS AS ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO/AUDITORIA E 
CORREGEDORIA EXISTENTES NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, SEGUINDO AS 
ORIENTAÇÕES E PADRÕES DEFINIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. 
Parágrafo único - Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que não 
possuem estrutura formal de auditoria, fiscalização e controle interno, também prestarão à 
Geral do Estado inteiro apoio e colaboração quanto às informações e os documentos 
solicitados, sem prejuízo de sua responsabilidade nas atividades de auditoria, fiscalização e 
controle interno.  
ART. 20 - CADA ÓRGÃO OU ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL SERÁ 
RESPONSÁVEL PELOS MEIOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, 
SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E PADRÕES DEFINIDOS PELA GERAL DO ESTADO. 
Art. 21 - O Controlador Geral do Estado expedirá as orientações e procedimentos 
relacionados ao Sistema Estadual de Controle Interno. 
ART. 22 - A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PROMOVERÁ AÇÕES DE 
COLABORAÇÃO MÚTUA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL, OBJETIVANDO A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DEFINITIVA. 
Art. 23 - Os Titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Poder Executivo Estadual estarão obrigados a atender, no prazo indicado, às 
requisições, recomendações e solicitações do Controlador Geral do Estado, bem 
como comunicar-lhe a instauração e os resultados de sindicâncias, processos 
administrativos disciplinares ou outras providências adotadas por solicitação da 
Controladoria Geral do Estado. 
Art. 24 - Os Cargos em Comissão da Controladoria Geral do Estado são os 
constantes no Anexo Único que integra esta Lei. 
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Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, no prazo de 120 (cento evinte) 
dias, os atos necessários: 
I - À REVISÃO DOS REGIMENTOS E DE OUTROS INSTRUMENTOS REGULAMENTARES PARA 
ADEQUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORGANIZACIONAIS DECORRENTES DESTA LEI; 
II - À TRANSFERÊNCIA DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, PROTOCOLOS E DEMAIS 
INSTRUMENTOS VIGENTES CELEBRADOS PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO, DA 
SECRETARIA DA FAZENDA, PROCEDENDO ÀS DEVIDAS ADEQUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS; 
III - À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ATÉ A DEFINITIVA ESTRUTURAÇÃO DA 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO; 
IV - ÀS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NESTA LEI, RESPEITANDO OS VALORES GLOBAIS CONSTANTES 
DOS 
ORÇAMENTOS VIGENTES. 
ART. 26 - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. 
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 
ANEXO ÚNICO 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 
CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE 
CHEFE DE GABINETE DAS-2A 01 
COORDENADOR DE CONTROLADORIA DAS-2B 02 
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2C 01 
DIRETOR DAS-2C 01 
COORDENADOR I DAS-2C 09 
COORDENADOR TÉCNICO DAS-2D 02 
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL I DAS-3 01 
SECRETÁRIO DE GABINETE DAS-3 01 
COORDENADOR II DAS-3 11 
ASSISTENTE ORÇAMENTÁRIO DAI-4 01 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DAI-4 03 
COORDENADOR III DAI-4 03 
OFICIAL DE GABINETE DAI-5 01 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO I DAI-5 05 
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ANEXO D 

 

ESTADO DE ALAGOAS 
 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
DECRETO Nº 4.080, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2008. 
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO 
DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 
50 da Lei Delegada n° 43, de 28 de junho de 2007, no que concerne o Processo 
Administrativo nº 1101-3667/2008, 
DECRETA: 
 
CAPÍTULO I 
 
DA ESTRUTURA BASICA 
 
Art. 1o A Controladoria Geral do Estado – CGE, órgão da Administração Direta do 
Poder Executivo, integrante do assessoramento imediato do Governador, nos termos do art. 
5.º da Lei Delegada nº 43, de 28 de junho de 2007 e modificações posteriores, possui a 
seguinte estrutura: 
I – Órgãos de Direção e Assessoramento Superior: 
a) Chefia de Gabinete – GABIN; 
b) Assessoria Técnica de Controle Interno – ASTIN; 
c) Assessoria de Comunicação – ASCOM; e 
d) Assessoria Técnica – ASTEC. 
II – Órgão de Apoio Administrativo: 
a) Coordenadoria Setorial de Gestão – COGES. 
III – Órgãos de Execução: 
a) Superintendências de Auditagem – SUPAD: 
1. Diretoria de Auditagem de Gestão – DIRAG; 
2. Diretoria de Auditagem de Obras – DIROB; 
b) Superintendência de Controle Financeiro – SUCOF: 
ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO GOVERNADOR 
1. Diretoria de Contas Públicas – DICOP; 
2. Diretoria de Contratos e Convênios – DICON; 
c) Superintendência de Correição Administrativa – SUCOR: 
1. Diretoria de Aperfeiçoamento Disciplinar – DIAPE; e 
2. Diretoria de Acompanhamento de Ações Disciplinares – DIACO. 
 
CAPÍTULO II 
 
DA FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA 
GERAL DO ESTADO – CGE 
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Art. 2º A Controladoria Geral do Estado tem como finalidade básica exercer as 
funções de órgão central do Sistema de Controle Interno prescrito no artigo 100 da 
Constituição Estadual, e de órgão coordenador do Sistema de Auditoria definido no art. 48 
da 
Lei Delegada nº 43, 28 de junho de 2007, com as modificações introduzidas pela Lei 
Delegada nº 6.952, de 21 de junho de 2008, competindo executar suas atribuições, de 
forma integrada com os sistemas afins e demais sistemas dos poderes constituídos. 
§ 1º O Controle Interno compreende as ações de auditagem, monitoramento, 
correição administrativa e assessoramento, voltadas para: 
a) assegurar a lisura, a eficácia, a ética e a transparência da gestão administrativa do 
governo, no âmbito de cada órgão ou entidade do poder executivo do Estado; 
b) prever, corrigir e minimizar ilegalidades, desconformidades ou impropriedades, 
nos atos praticados pelos agentes públicos, facilitando e induzindo suas atividades para a 
legitimidade, obtenção de resultados concretos e anseios da sociedade; e 
c) monitorar e induzir a gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, 
para que exerçam suas atividades de acordo com os princípios da boa administração 
pública, 
em conformidade com os procedimentos normativos, máxima economicidade e 
materialidade 
de resultado. 
§ 2º Sujeitam-se ao controle interno de que trata o parágrafo anterior: 
I – os órgãos da administração direta da estrutura do Poder Executivo; e 
II – as entidades integrantes da administração indireta, compreendendo: 
a) Autarquias 
b) empresas públicas; 
c) fundações; 
d) sociedades de economia mista; 
e) fundos estaduais; e 
f) toda e qualquer entidade de direito privado que receba recursos orçamentários do 
Estado de Alagoas. 
Art. 3º Compete à Controladoria Geral do Estado: prestar assessoramento direto e 
imediato ao Governador do Estado, nos assuntos relativos ao controle interno, 
encaminhando-lherelatórios circunstanciados sobre a gestão dos agentes públicos do Poder 
Executivo, cabendo-lhe: 
I – exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a 
realização de atividades inerentes ao controle interno do poder executivo estadual; 
II – fiscalizar os atos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, 
patrimonial e de correição administrativa, no âmbito da administração estadual; 
III – comprovar a legalidade e legitimidade e, ainda, avaliar os resultados quanto à 
eficiência e eficácia da gestão disciplinar, orçamentária, contábil, financeira, operacional e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública estadual, bem como da 
aplicação 
de recursos públicos resultantes de convênios, parcerias, ajustes bilaterais e subvenções ou 
outras transferências à conta do orçamento do Estado; 
IV – fiscalizar a aplicação de recursos públicos por pessoas físicas e entidades de 
direito privado e a execução dos contratos de gestão com órgãos públicos, empresas 
estatais,organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviços 
públicos,concedidos ou privatizados; 
V – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
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VI – receber e apurar a procedência de reclamações ou denúncias que lhe forem 
dirigidas e recomendar, quando for o caso, a instalação de sindicâncias e inquéritos 
administrativos pelos órgãos competentes; 
VII – executar auditorias no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder 
Executivo, adotando as medidas pertinentes à correção das irregularidades e falhas 
verificadas e propor a impugnação dos atos praticados sem a devida fundamentação legal e 
a aplicação,  se cabível, de sanções e penalidades aos infratores de suas determinações; 
VIII – manter com outros órgãos públicos de controle, dentro ou fora do Estado, 
colaboração técnica e profissional relativamente à troca de experiência, permuta de 
informações e de dados, objetivando maior integração e aperfeiçoamento das ações 
pertinentes; e 
IX – executar outras atividades que lhe forem correlatas ou conferidas legalmente na 
sua esfera de competência. 
Art. 4º A Direção Superior da Controladoria Geral do Estado - CGE é exercida por 
um Controlador Geral, nomeado, em Comissão, por ato do Chefe do Poder Executivo. 
§ 1° Além das atribuições e responsabilidades relacionadas no art. 114 da 
Constituição Estadual, compete ao Controlador Geral: 
I – assessorar o Governador do Estado em assuntos relacionados com a área de 
atuação da Controladoria Geral do Estado - CGE; 
II – dirigir as atividades técnicas e administrativas da Controladoria, praticando todos 
os atos inerentes à sua gestão; 
III – baixar portarias e demais atos administrativos internos; 
IV – aplicar penas disciplinares de sua alçada; 
V – autorizar despesas no limite de sua competência; 
VI – expedir atos normativos no âmbito de suas atribuições, destinados à 
administração pública estadual; 
VII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 
ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade do poder executivo estadual dando 
ciência imediata ao Governador do Estado; 
VIII – sugerir ao Governador do Estado a aplicação das sanções cabíveis, conforme a 
legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, mediante ordem 
superior, solicitar o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Estadual e de contas 
bancárias; 
IX – coordenar as ações e atividades do sistema de auditoria estabelecido no art. 48, 
inciso IX da Lei Delegada n° 43, de 28 de junho de 2007. 
X – propor ampliações e/ou alterações na legislação em vigor, visando a sua 
modernização e a melhoria nos processos e procedimentos de controle; 
XI – delegar, no âmbito de sua competência, as atribuições previstas neste artigo, por 
ato expresso e formal aos seus subordinados, sempre que necessário; e 
XII – desenvolver outras atividades pertinentes aos objetivos e atribuições da 
Controladoria Geral do Estado - CGE. 
§ 2° O Controlador Geral será substituído, em suas ausências ou impedimentos, por 
um dos superintendentes de que trata a Lei Delegada n° 43/2007, e alterações posteriores, 
designado mediante portaria. 
CAPÍTULO III 
 
DOS ÓGÃOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
 
Seção I 
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Da Chefia de Gabinete 
 
Art. 5º À Chefia de Gabinete – GABIN compete prestar assistência e assessoramento 
direto ao Controlador Geral, cabendo-lhe: 
I – organizar a agenda do Controlador Geral; 
II – produzir a correspondência oficial da Controladoria Geral do Estado; 
III – examinar e preparar o expediente administrativo encaminhado ao Controlador 
Geral; 
IV – supervisionar a tramitação dos processos; 
V – emitir despachos de expediente em processos dirigidos ao Controlador Geral; 
VI – assessorar o Controlador Geral na realização de atos e documentos, no interesse 
da Controladoria Geral do Estado; 
VII – supervisionar as atividades das unidades internas que integram a estrutura do 
gabinete; 
VIII. – manter arquivo atualizado da correspondência oficial do Controlador Geral; e 
IX – exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Controlador Geral. 
 
Seção II 
 
Da Assessoria Técnica de Controle Interno – ASTIN 
 
Art. 6º À Assessoria Técnica de Controle Interno – ASTIN, compete assessorar o 
Controlador Geral e os órgãos de execução da Controladoria Geral do Estado, em assuntos 
de auditagem, controle financeiro e correição administrativa, cabendo-lhe: 
I – assessorar o Controlador Geral, Superintendentes e Diretores no desempenho de 
suas atividades; 
II – realizar, quando determinado pelo Controlador Geral, análise nos atos de gestão 
praticados pelos gestores públicos do Poder Executivo Estadual ou por entidades privadas 
que recebam recursos públicos, restrito nesse caso, à gestão de tais recursos; 
III – emitir parecer técnico nos assuntos afetos ao controle interno estadual; 
IV – realizar estudos de natureza técnico-científica de interesse do Estado; 
V – prestar apoio técnico as demais unidades da Controladoria, quando solicitada ou 
designada pelo Controlador Geral; e 
VI – desempenhar outras atividades designadas pelo Controlador Geral. 
 
Seção III 
 
Da Assessoria de Comunicação – ASCOM 
 
Art. 7º A Assessoria de Comunicação – ASCOM compete exercer as atividades de 
comunicação social, veiculação de matérias institucionais, e de relações públicas, bem 
como organizar os contatos de representação social de interesse da Controladoria: 
I – planejar, coordenar e executar as atividades de comunicação social da 
Controladoria; 
II – programar e supervisionar as entrevistas individuais e coletivas do Controlador 
Geral; 
III – analisar e acompanhar a divulgação dos assuntos de interesse da Controladoria 
nos meios de comunicação; 
IV – supervisionar os eventos e promoções realizadas pela Controladoria; 
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V – assessorar o Controlador Geral e demais funcionários de CGE em 
pronunciamentos nos meios de comunicação; 
VI – organizar a resenha periódica de notícias de interesse da Controladoria; 
VII – prover a manutenção e atualização da página da Controladoria na internet e 
intranet; 
VIII – preparar as matérias para divulgação dos eventos de interesse da 
Controladoria no Diário Oficial do Estado e outros veículos de comunicação; e 
IX – exercer outras atividades correlatas. 
 
Seção IV 
 
Da Assessoria Técnica – ASTEC: 
Art. 8º À Assessoria Técnica – ASTEC compete assessorar o controlador geral e 
demais órgãos da estrutura interna da Controladoria, realizar análises e estudos de natureza 
técnica destinados a melhorar o controle interno, bem como elaborar os planos, programas 
e orçamentos anuais e plurianuais da CGE, cabendo-lhe: 
I – prestar assessoramento técnico ao Controlador Geral; 
II – analisar e emitir parecer técnico sobre assunto submetido a sua apreciação; 
III – elaborar estudos de natureza técnica por solicitação do Controlador Geral; 
IV – coordenar a elaboração e execução dos planos e orçamentos da Controladoria; 
V – elaborar o relatório anual de atividades da Controladoria Geral do Estado; 
VI – prestar apoio técnico às unidades operacionais e administrativas da 
Controladoria, quando solicitado ou designado pelo Controlador Geral; 
VII – assessorar o Gabinete na elaboração dos atos administrativos e normativos da 
Controladoria; 
VIII – propor ou realizar estudos de natureza técnico-científica de interesse do 
Estado; e 
IX – exercer outras atividades correlatas. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DOS ÓGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 
Seção I 
 
Da Coordenadoria Setorial de Gestão – COGES: 
 
Art. 9º Compete à Coordenadoria Setorial de Gestão: 
I – coordenar e gerir a execução das atividades de administração geral da 
Controladoria, em articulação com as diretrizes emanadas do Poder Executivo do Estado, 
assegurando os princípios da legalidade, eficácia e economicidade dos atos e 
procedimentos administrativos; 
II – gerir as atividades de recursos humanos da Controladoria, proporcionando 
desenvolvimento profissional, treinamento, integração, motivação, alta produtividade, 
disciplina e controle sócio-funcional dos servidores; 
III – implementar as atividades orçamentárias, financeiras e contábeis da 
Controladoria, assegurando a regularidade de caixa, pagamentos, adiantamentos, contratos 
e convênios, emissão de balanços e balancetes, e do processo de prestação de contas; 
IV – gerenciar as atividades de controle de patrimônio, materiais, guarda, arquivo, 
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manutenção, conservação e recuperação de bens móveis e imóveis da Controladoria; 
V – coordenar e acompanhar as atividades de portaria, protocolo, transporte, 
documentação e conservação, bem como as políticas de gestão de telefonia, emissão de 
passagens, concessão de diárias, abastecimento de água, e de fornecimento de energia 
elétrica 
da Controladoria, em consonância com as diretrizes das unidades centrais respectivas; 
VI – implementar as atividades de informática da Controladoria, assegurando suporte 
técnico ao conjunto de equipamentos básicos e periféricos, implantação e manutenção de 
aplicativos e atualização de sistemas informatizados; 
VII – acompanhar e apoiar a elaboração da proposta orçamentária da Controladoria, 
elaborar relatórios de trabalho, coordenar o atendimento externo e a segurança das 
instalações 
físicas, do patrimônio mobiliário e imobiliário e demais bens da CGE; e 
VIII – executar outras atividades correlatas. 
 
CAPÍTULO V 
 
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 
 
Seção I 
 
Da Superintendência de Auditagem 
 
Art. 10. Compete à Superintendência de Auditagem: 
I – colaborar com o Controlador Geral no desempenho de suas atribuições; 
II – elaborar o Plano anual de Auditoria da Controladoria Geral do Estado; 
III – realizar auditoria nos órgãos e entidades da administração pública estadual, 
compreendendo todos os atos e fatos que envolvam a realização de receita ou despesas; 
IV – realizar auditorias nos planos, programas, projetos, obras, atividades e ações 
governamentais com foco nos processos, nos produtos, nas metas e nos resultados; 
V – realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; 
VI – realizar auditoria sobre prestação e tomada de contas anual dos gestores e dos 
responsáveis por recursos públicos; 
VII – realizar auditorias sobre tomadas de contas especial e extraordinária dos 
responsáveis pela guarda, administração e aplicação de valores e bens; 
VIII – orientar os dirigentes públicos em matéria de controle interno relacionadas a 
conformidade e ao desempenho da gestão de recursos públicos; 
IX – acompanhar o cumprimento das recomendações dos órgãos federais e 
determinações dos órgãos de fiscalização e de controle externo do Estado e da União; 
X – apurar denúncias e responder a consultas dos órgãos do poder executivo sobre a 
regular gestão dos recursos públicos; 
XI – realizar estudos e propor o aperfeiçoamento dos atos gerenciais e normativos 
relacionados à área de auditagem; 
XII – interagir com as unidades técnicas e administrativas da Controladoria em 
assuntos de sua competência; e 
XIII – exercer outras atividades correlatas. 
Art. 11. São diretamente subordinados à Superintendência de Auditagem: 
I – Diretoria de Auditagem de Gestão; e 
II – Diretoria de Auditagem de Obras. 
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Art. 12. Compete à Diretoria de Auditagem de Gestão: 
I – colaborar com o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – programar, controlar e supervisionar as realizações de auditorias; 
III – revisar sob o aspecto técnico, os relatórios de auditoria; 
IV – organizar e manter atualizado o controle dos relatórios de auditoria; 
V – manter coletânea de leis, decretos e outros atos normativos; 
VI – dar conhecimento ao superintendente acerca dos assuntos relativos à dinâmica 
de trabalho desenvolvido nos órgãos públicos, quando inspecionados; 
VII – organizar e manter atualizados cadastros e registros internos dos órgãos da 
administração direta, indireta e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; 
VIII – analisar e consolidar trimestralmente, o desempenho estatístico das conclusões 
dos relatórios de auditoria, dos órgãos da Administração Pública Estadual auditados, 
apresentando ao Superintendente o resultado de sua avaliação; e 
IX – praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente. 
Art. 13. Compete à Diretoria de Auditagem de Obras: 
I – apoiar o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – programar, controlar e supervisionar as realizações de auditorias de obras; 
III – revisar sob o aspecto técnico os relatórios de auditoria de obras; 
IV – organizar e manter atualizado o controle dos relatórios de auditoria de obras; 
V – manter coletânea de leis e decretos ou outros atos normativos; 
VI – dar conhecimento ao superintendente acerca dos assuntos relativos à dinâmica 
de trabalho desenvolvido nos órgãos públicos, quando inspecionados; 
VII – organizar e manter atualizados cadastros e registros internos dos órgãos da 
administração direta, indireta e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, relacionados com obras públicas; 
VIII – examinar o desempenho quanto ao controle interno, demonstrado nos 
relatórios de auditoria de obras, dos órgãos da Administração Pública Estadual auditados, 
apresentando ao Superintendente o resultado de sua avaliação; e 
IX – praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente. 
Seção II 
 
Da Superintendência de Controle Financeiro 
 
Art. 14. Compete à Superintendência de Controle Financeiro: 
I – assessorar o Controlador Geral no desempenho de suas atribuições; 
II – controlar a execução orçamentária e o perfil dos gastos dos Órgãos e Entidades 
da Administração Pública Estadual, de modo a aferir sua compatibilidade com os limites 
orçamentários e financeiros, legais e gerenciais e prazos estabelecidos para os desembolsos 
programados, visando o equilíbrio financeiro do Estado; 
III – avaliar o cumprimento dos limites instituídos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e outros instrumentos legais; 
IV – comprovar a consistência e a regularidade dos registros efetuados nos sistemas 
informatizados próprios para o controle da celebração e execução de contratos, convênios e 
instrumentos congêneres e verificar o cumprimento das normas vigentes relativas ao 
assunto; 
V – monitorar o desempenho da execução de convênios, contratos, termos de 
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parceira e instrumentos congêneres quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e 
economicidade; 
VI – controlar a execução e evolução do nível de despesas referentes às contas 
públicas e outras categorias de despesas registradas nos sistemas contábeis, gerenciais e 
operacionais; 
VII – elaborar, em articulação com a Superintendência de Auditagem, o Relatório do 
controle interno que integra a Prestação de Contas Anual do Governador do Estado a ser 
encaminhado à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado; 
VIII – realizar estudos e propor o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle 
financeiro do Poder Executivo Estadual; e 
IX – propor normas e orientações relativas à área de competência da 
Superintendência. 
Art. 15. São diretamente subordinados à Superintendência de Controle Financeiro: 
I – Diretoria de Contratos e Convênios; e 
II – Diretoria de Contas Públicas. 
Art. 16. Compete à Diretoria de Contratos e Convênios: 
I – assessorar o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – programar, controlar e supervisionar as realizações de trabalhos afetos aos 
contratos e convênios; 
III – revisar sob o aspecto técnico os trabalhos desenvolvidos; 
IV – organizar e manter atualizado o controle dos relatórios elaborados; 
V – manter coletânea de leis e decretos ou outros atos normativos; 
VI – dar conhecimento ao superintendente acerca dos assuntos relativos à dinâmica 
de trabalho de controle desenvolvido; 
VII – organizar e manter atualizados cadastros e registros internos dos órgãos da 
administração direta, indireta e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; e 
VIII – praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente. 
Art. 17. Compete à Diretoria de Contas Públicas: 
I – assessorar o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – programar, controlar e supervisionar as realizações de trabalhos afetos às contas 
públicas; 
III – revisar sob o aspecto técnico os trabalhos desenvolvidos; 
IV – organizar e manter atualizado o controle dos relatórios elaborados; 
V – manter coletânea de leis e decretos ou outros atos normativos; 
VI – dar conhecimento ao superintendente acerca dos assuntos relativos à dinâmica 
de trabalho de controle desenvolvido; 
VII – organizar e manter atualizados cadastros e registros internos dos órgãos da 
administração direta, indireta e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; e 
VIII – praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente. 
 
Seção III 
 
Da Superintendência de Correição Administrativa 
 
Art. 18. Compete à Superintendência de Correição Administrativa: 
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I – colaborar com o Controlador Geral no desempenho de suas atribuições; 
II – exercer as atividades de órgão central de controle do sistema de correição do 
Poder Executivo do Estado; 
III – acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar as atividades de correição no 
âmbito do poder executivo estadual; 
IV – propor a edição e alteração de diplomas legais e instrumentos normativos, 
visando fortalecer os mecanismos de controle e evitar a ocorrência de irregularidades ou 
sua repetição no serviço público estadual, no âmbito de sua competência; 
V – prevenir e apurar, nos casos previstos nesse regimento as irregularidades 
praticadas por agentes públicos na esfera administrativa; 
VI – realizar estudos e propor o aperfeiçoamento dos atos gerenciais e normativos 
relacionado à área de correição; 
VII – analisar as representações e denúncias que lhes forem encaminhadas, bem 
como de notícias divulgadas pelos veículos de comunicação, propondo o encaminhamento 
dos procedimentos e medidas a serem adotadas; 
VIII – responder as consultas formuladas pelos demais órgãos do poder executivo; 
IX – avocar, a qualquer tempo, os processos administrativos disciplinares em razão de: 
a) omissão ou retardamento das providencias a cargo da autoridade responsável; 
b) desistência de condições objetiva para sua realização no órgão de origem; 
c) complexidade, relevância da matéria e valor do dano ao patrimônio público; 
d) autoridade envolvida; 
e) envolvimento de servidores em mais de um órgão ou entidade; ou 
f) descumprimento injustificado de recomendações ou determinações da 
Controladoria Geral do Estado. 
X – propor a criação da comissão especial para apuração dos processos avocados; 
XI – propor ao Controlador Geral do Estado a instauração de sindicância no processo 
administrativo disciplinar, para apurar a responsabilidade de autoridade que se tenha 
omitido na instauração de processo disciplinar, ou conforme o caso que represente ao 
Governador do Estado; e 
XII – propor ao Controlador geral do Estado encaminhamento de peças de 
informação ao Ministério Público e à Policia Civil do Estado de Alagoas, visando a 
apuração de responsabilização penal, quando verificado início de delito ou constatada 
enunciação caluniosa. 
Art. 19 São diretamente subordinadas à Superintendência de Correição 
Administrativa: 
I – Diretoria de Acompanhamento disciplinar; e 
II – Diretoria de Aperfeiçoamento Disciplinar. 
Art. 20. Compete à Diretoria de Acompanhamento Disciplinar: 
I – apoiar o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – acompanhar e exercer a supervisão técnica das atividades desempenhadas, 
verificando a regularidade dos procedimentos correcionais instaurados pelas unidades do 
Sistema de Correição; 
 
III – apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento 
injustificado de recomendações da CGE e das decisões de controle externo, propondo 
conforme o caso a instauração de Processo Administrativo Disciplinar; 
IV – realizar inspeção nas unidades do sistema de correição, bem como, nas demais 
áreas competentes pela apuração de responsabilidade disciplinar nos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual; 
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V – dar conhecimento ao superintendente acerca dos assuntos relativos à dinâmica 
de trabalho desenvolvido nos órgãos públicos, quando inspecionados; 
VI – analisar as denúncias e representações recebidas, bem como solicitar 
informações e efetivar diligências quando necessário; 
VII – determinar a instauração, de oficio ou a partir de representações e denúncias, 
de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos 
correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticada, no âmbito do 
Poder Executivo Estadual; 
VIII – conduzir investigações preliminares, nos processos administrativos 
disciplinares e demais procedimentos correcionais nos casos recomendados pela CGE; 
IX – solicitar a órgãos e entidades públicas, bem como a pessoas físicas e a pessoas 
jurídicas de direito privado, documentos e informações necessários à analise de denúncias 
ou instrução de procedimentos; 
X – manter registro atualizado do andamento e resultado dos processos e 
expedientes em curso; e 
XI – praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Superintendente. 
Art. 21. Compete à Diretora de Aperfeiçoamento Disciplinar: 
I – apoiar o Superintendente no desempenho de suas atribuições; 
II – propor medidas que visem à definição, padronização, sistematização e 
normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de correição; 
III – realizar o levantamento das necessidades de capacitação e encaminhar as 
respectivas propostas à Superintendência de Correição; 
IV – promover ou viabilizar capacitação e matéria administrativa disciplinar, bem 
como em outras áreas necessárias ao desempenho das atividades de correição, no âmbito 
do Poder Executivo Estadual; 
V – propor ações, metas e indicadores à Superintendência; 
VI – encaminhar periodicamente a Superintendência trabalhos realizados 
acompanhando e consolidando os resultados e demais dados referentes às atividades de 
Correição; 
VII – identificar áreas prioritárias de maior risco de ocorrência de irregularidades 
disciplinares no âmbito do Poder Executivo Estadual; 
VIII – demandar e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de 
informação afetos à área correcional; e 
IX – realizar outras atividades correlatas. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DAS RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS 
DOS OCUPANTES DE CARGOS DIRETIVOS 
 
Art. 22. Constituem responsabilidades fundamentais dos ocupantes de cargos de 
chefia no âmbito da Controladoria Geral do Estado, em todos os níveis: 
I – implantar e implementar o modelo de gestão estabelecido pelo Poder Executivo 
do Estado; 
II – proporcionar aos subordinados a formação e o desenvolvimento de noções, 
atitudes, práticas e experiências que lhe permitam o pleno conhecimento dos objetivos do 
órgão a que servem; 
III – promover treinamento formal e informal aos subordinados, objetivando a 
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melhor execução de suas tarefas e a crítica construtiva de seu desempenho funcional; 
IV – treinar permanentemente seus respectivos substitutos e promover, quando não 
houver inconvenientes de natureza técnica e administrativa, a prática de rodízio entre os 
subordinados, a fim de permitir-lhes adquirir visão integrada do órgão; 
V – incentivar, entre os subordinados, a criatividade e a participação crítica na 
formulação, na revisão e no aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, bem como nas 
decisões técnicas e administrativas do órgão; 
VI – criar e desenvolver fluxos de informação e comunicação interna no órgão e para 
a comunicação deste com as demais organizações do Governo do Estado; 
VII – conhecer os custos operacionais das atividades sob sua responsabilidade 
funcional, combater o desperdício em todas as suas formas e evitar duplicidade ou 
superposições de iniciativas; 
VIII – adotar política de conscientização do pessoal quanto ao dever de bem servir ao 
público, atendimento e relações humanas; 
IX – desenvolver nos servidores o espírito de lealdade ao Estado e às autoridades 
constituídas, zelando pelo acatamento de ordens e solicitações, sem prejuízo de sua 
liberdade 
política e do direito de crítica, construtiva e responsável, às deficiências do serviço; e 
X – conduzir a atividade funcional no sentido da crescente melhoria dos métodos de 
trabalho, dos padrões de serviço e da eficácia e eficiência dos objetivos da Administração 
Pública. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Art. 23. O Controlador Geral, Superintendentes, Diretores e Assessores Técnicos de 
Controle Interno, por ocasião do exercício legal das atribuições do cargo, poderão solicitar, 
por escrito, aos órgãos da administração direta e indireta ou a outras entidades públicas ou 
privadas sujeitas ao controle e fiscalização da Controladoria Geral do Estado, dados e 
informações que entenderem necessárias à execução de seu trabalho, devendo o 
destinatário fornecê-los no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de solicitação. 
Art. 24. Os órgãos e entidades sujeitos ao controle e fiscalização da Controladoria 
Geral do Estado deverão no prazo de até 15 (quinze) dias úteis ou outro estipulado, 
contados apartir da data do recebimento da comunicação formal que lhes for remetida, 
promover asmedidas necessárias para sanar as falhas, erros, impropriedades e/ou 
irregularidadesporventura constatadas nos Relatórios de Auditoria e de Controle, 
encaminhando, no mesmoprazo, justificativas circunstanciadas para cada constatação. 
Parágrafo único. A critério do Controlador Geral os prazos acima poderão sofrer 
prorrogação, caso haja solicitação formal do interessado, contendo os motivos que 
justifiquemo pedido. 
Art. 25. Os órgãos da administração direta, indireta, fundacional e autárquica 
deverão enviar, mensalmente, à Controladoria Geral do Estado, os balancetes 
orçamentários,financeiros e patrimoniais, bem como os extratos bancários, devidamente 
conciliados, até oúltimo dia útil do mês subseqüente. 
Art. 26. As sociedades de economia mista e as empresas públicas deverão 
encaminhar à Controladoria Geral do Estado, até 31 de maio do ano subseqüente, as 
demonstrações financeiras, na forma estabelecida no art. 176, da Lei n° 6.404, de 15 de 
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dezembro de 1976. 
Art. 27. As autarquias, órgãos especiais e fundações públicas deverão encaminhar à 
Controladoria Geral do Estado, até 31 de março do ano seguinte ao do exercício encerrado, 
sua prestação de contas, conforme estabelecido no art. 101 da Lei n° 4.320, de 17 de março 
de 1964. 
Art. 28. O Controlador Geral do Estado poderá, a qualquer tempo, no âmbito de sua 
competência, solicitar documentos que entender necessários para averiguação e análise, 
devendo a unidade fornecê-los no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento 
dasolicitação. 
Art. 29. A Controladoria Geral do Estado resguardará o sigilo no exame de 
documentos reservados ou confidenciais. 
Art. 30. O cargo de Assessor Técnico de Controle Interno será exercido por 
profissional com formação de nível superior em uma das seguintes áreas de conhecimento, 
devidamente registradas nos respectivo Conselho ou Ordem de Classe, nomeados, em 
comissão, por ato do Chefe do Poder Executivo: 
I – Ciências Contábeis; 
II – Administração de Empresas; 
III – Ciências Econômicas; 
IV – Direito; 
V – Engenharia Civil; 
VI – Arquitetura; e 
VII – Tecnologia da Informação. 
Art. 31. A expedição de Certificados de Regularidade por parte da Controladoria 
Geral do Estado não exime eventuais responsabilidades administrativas, civis ou penais do 
auditado. 
Art. 32. As formas de tramitação, sistematização de rotinas, procedimentos 
operacionais para elaboração dos relatórios de controle e de auditagem, padrões de 
relatórios, certificados, pareceres, escopos, abordagem, documentação de apoio e prazos 
serão definidas em instruções normativas do Controlador Geral do Estado. 
Art. 33. A Controladoria Geral do Estado poderá requisitar, por ato do Chefe do 
Poder Executivo, servidores do Quadro Civil ou Militar, para auxiliá-la na realização de 
suas atribuições, principalmente quando as tarefas técnicas ou administrativas requererem 
especialidade ou particularidade. 
Art. 34. A Controladoria Geral do Estado poderá conceder estágio para estudantes de 
nível universitário, mediante convênio com instituições de ensino superior, observado o 
limite de até 6 (seis) estudantes. 
Parágrafo único. Os contratos de estágio terão prazo máximo de 6 (seis) meses, 
renováveis uma única vez pelo mesmo período. 
Art. 35. Os servidores lotados nos órgãos de execução da Controladoria Geral do 
Estado, quando no exercício de suas funções, terão livre acesso a todos os documentos, 
valores, livros e dependências do órgão sob controle ou auditagem, considerados 
indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não lhes podendo ser negado, sob 
nenhum pretexto, qualquer solicitação em tal sentido. 
Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo, quando no 
desempenho de suas atribuições, não poderão fazer quaisquer comentários ou prestar 
declarações, oficiais ou extra-oficiais, a respeito do trabalho de auditoria e controle, 
cabendo-lhe resguardar o sigilo dos documentos sob exame, confidenciais ou não, sob pena 
das sanções disciplinares cabíveis. 
Art. 36. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, 
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revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n° 1.643, de 19 de 
novembro de 2003. 
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, Maceió, 5 de dezembro de 2008, 
192° da Emancipação Política e 120° da República. 
TEOTONIO VILELA FILHO 
Governador 
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ANEXO E 

 
A CONTROLADORIA NECESSÁRIA 

 
Antonio S. Magalhães Ribeiro 

Anunciada pelo governador eleito da Bahia, Jaques Wagner, a criação da Controladoria 
do Estado da Bahia pode vir a preencher uma antiga lacuna da administração estadual, 
na medida em que possa ser capaz de cumprir, efetivamente, as exigências previstas nos 
incisos I e II do artigo 90 da Constituição Estadual. 

Apesar da crescente necessidade de se aperfeiçoar a fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos, não temos identificado, ao longo do tempo, iniciativas governamentais 
com vistas a implantar instrumentos de controle capazes de atingir tal objetivo. O 
desaparelhamento técnico-material dos órgãos de Controle Interno de um lado, e a falta 
de vontade política que viabilize a independência desses organismos, do outro, fazem 
com que os esforços de controle sejam voltados exclusivamente para os aspectos formal-
escriturais, sem a devida atenção aos aspectos substantivos, particularmente a avaliação 
do cumprimento dos programas governamentais pelos diversos Órgãos e Entidades. 
Sendo assim, nunca se identifica, em tempo hábil, os freqüentes descompassos entre as 
despesas realizadas e o real cumprimento dos programas do governo previstos no Plano 
Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, finalmente, nos 
orçamentos anuais, conforme determinam os textos constitucionais. 

O nosso entendimento é que, além de se proceder a análises de cunho contábil e 
financeiro, devem-se instituir mecanismos de controle e avaliação que identifiquem com 
clareza os resultados objetivos que possam justificar a soma dos recursos diversos 
consumidos pelo Poder Público e financiados pela sociedade. 

Experiências internacionais têm demonstrado que quatro condições essenciais são 
responsáveis pelo sucesso do controle da administração pública: a independência do 
organismo responsável pelo controle, o que equivale dizer que este não pode ser 
subordinado a qualquer estrutura passível de ser controlada; a avaliação sistemática das 
ações de governo sob o prisma da eficácia e efetividade; a priorização do controle prévio, 
de modo a se identificar, em tempo hábil, possíveis desvios e irregularidades 
administrativas e, finalmente, a transparência das contas públicas, de modo a permitir o 
acompanhamento da execução financeira por parte da sociedade. 
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Sobre a independência, vale destacar que o órgão responsável pelo controle só deve 
estar subordinado à autoridade máxima do Estado, não permitindo interferência de outras 
autoridades que devem estar sujeitas às ações fiscalizadoras. 

Quanto à avaliação das ações do governo, torna-se indispensável mensurar os 
resultados alcançados pelos administradores públicos, verificando-se a correspondência 
entre os gastos efetuados, as ações por eles desenvolvidas e a missão institucional das 
organizações que dirigem.  

No que se refere ao controle prévio, trata-se de tentar evitar a concretização de ilícitos ou 
desperdícios. 

Finalmente, a transparência das contas públicas é um imperativo dos governos 
democráticos, na medida em que possibilita o acompanhamento, por parte da sociedade, 
dos atos governamentais. É preciso ter claro que, não obstante a necessidade de se 
aperfeiçoar os instrumentos dos controles oficiais, com os necessários investimentos em 
recursos humanos e tecnológicos, não se deve criar qualquer obstáculo para que a 
sociedade exerça uma vigilância constante, relativamente aos destinos dos recursos 
públicos, contribuindo, assim, para o fortalecimento do controle social. 

Os estudiosos desse tema sabem perfeitamente que simples criação de leis e órgãos 
desprovidos das condições necessárias ao alcance de seus objetivos não assegura o 
combate aos desvios, nem o cumprimento dos programas de governo. Afigura-se como 
imprescindível a implementação de sistemas de controle preventivos, permanentes e 
eficazes. Enfim, o controle, além de constituir-se em um princípio básico da ação de 
administrar, é um imperativo a ser perseguido pelos administradores públicos, 
considerando a origem pública dos recursos por eles geridos. 

Antonio S. Magalhães Ribeiro é especialista em Finanças Públicas, Mestre em 

Administração e autor do livro “Corrupção e Controle na Administração Pública 


