
Sistema de Controle 
Interno

“O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
PREVISTO NO ART. 74 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL TERÁ 
ORGANIZAÇÃO UNA E INTEGRADA, 
COMPONDO ÓRGÃO DE 
CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL 
DO ESTADO, COM DELEGAÇÕES 
JUNTO ÀS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DOS TRÊS 
PODERES. “

(CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 76. )



A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), com status de subsecretaria integrante da 
estrutura da Secretaria da Fazenda, é órgão central do sistema de controle interno do 
estado do Rio Grande do Sul, atuante nas áreas de Controladoria, Contabilidade, Auditoria, 
Integridade e Compliance. Suas funções institucionais estão definidas na Lei Complementar 
nº 13.451/2010.

Contadoria e Auditoria-Geral do 
Estado  –  CAGE



“Promover a boa governança dos recursos públicos por meio de orientação, 
controle, combate à corrupção e estímulo ao controle social”

Missão



Funções 
Institucionais

O art. 2º da Lei Estadual nº 13.451/2010 
enumera as funções constitucionais da 
Cage, das quais destaca-se:

I - exercer, a título de controle interno, a 
fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial 
do Estado (...), quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade e demais 
princípios constitucionais;



Funções 
Institucionais

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial (...);

[...]

IV - controlar e acompanhar a execução orçamentária;

V - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão 
institucional;

[...]

IX - realizar auditoria contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial (...) emitindo os respectivos relatórios e 
pareceres;



Funções 
Institucionais

XI - elaborar, supervisionar e revisar os 
demonstrativos do Estado, exigidos legalmente, assim 
como pelos outros órgãos de controle externo da 
Administração Pública;
XII - exercer o controle sobre todos os atos daqueles 
que, a qualquer modo, arrecadem rendas, efetuem 
despesas ou administrem bens do Estado;
[...]
XV - encaminhar ao Ministério Público os documentos 
necessários ao oferecimento de denúncia de crimes 
praticados, por agentes públicos ou particulares, em 
licitações, contratos administrativos ou por atos 
praticados contra o erário;



Funções 
Institucionais

XVII - efetuar a verificação prévia, concomitante e 
subseqüente da legalidade dos atos da execução 
orçamentária e extra-orçamentária (...);
XX - manifestar previamente sobre a criação ou 
organização de sistemas de controle interno, no 
âmbito da Administração Pública Estadual;
[...]
XXVIII - gerenciar sistemas de informações de uso 
do controle interno;
XXIX - gerir, administrar, planejar, normatizar e 
operar os sistemas e a tecnologia de informação, 
na área de sua competência;



Estrutura 
Administrativa



Controle na 
Administração 
Direta

Compete à Divisão de Controle da Administração 
Direta – DCD/Cage:
I - exercer, a título de controle interno, a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da administração direta 
estadual e de quaisquer entidades que tenham 
recebido auxílios, contribuições ou subvenções do 
Estado, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade e demais princípios 
constitucionais;
[...]
VII - realizar auditoria contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial na 
administração direta estadual (...);



Controle na 
Administração 
Direta

XI - efetuar a verificação prévia, concomitante 
e subsequente da legalidade dos atos da 
execução orçamentária e extraorçamentária 
(...);
XVII - avaliar as estruturas de controle, bem 
como os sistemas de informações utilizados 
pela administração direta estadual, quanto a 
integridade e a segurança destes, 
recomendando os ajustes necessários;



Contadorias 
Seccionais

Como forma de cumprir suas funções nos diversos 
órgãos da Administração Direta, a DCD mantém 
seccionais junto às secretarias estaduais e aos 
Poderes Legislativo e Judiciário e também no Ministério 
Público. 

As seccionais atuam no âmbito de suas 
jurisdicionadas, existindo também seccionais 
especializadas que atuam no controle da folha de 
pagamento, licitações e dívida pública e controle 
contábil.



Controle 
Prévio

De maneira a permitir o controle prévio da execução 
orçamentária e extraorçamentária, conforme previsto na Lei 
Orgânica e no Regimento Interno, as seccionais da Cage 
estão inseridas em todas as fases de autorização da despesa:

• Licitação -  seccional especializada.

• Contratação.

• Empenho.

• Liquidação.



Controle da 
Administração 
Indireta

Compete à Divisão de Controle da Administração 
Indireta – DCI/Cage:

I - executar trabalhos de Auditoria do Exercício, com a 
respectiva emissão de Relatório e Parecer de 
Auditoria;
II - executar trabalhos de Auditoria de 
Acompanhamento;
III - executar trabalhos de Auditoria Especial;
(...)
V - orientar e assessorar as entidades da 
administração indireta estadual, em assuntos 
relacionados à aplicação de normas e princípios que 
regem a administração pública; 



Controle na 
Administração 
Indireta

A DCI/Cage atua através de equipes de 
auditoria e de uma setorial junto ao IPE Prev 
que anualmente realizam os procedimentos 
necessários para emissão do Relatório e 
Parecer de Auditoria dos órgãos da 
Administração Indireta do Estado.



Registro 
orçamentário 
e patrimonial 
da receita

Executado por uma seccional especializada, com atuação em 
todos os órgãos.

Normatizado pela Divisão de Informação e Normatização 
Contábil.

Automatizada pela integração entre bancos, Sistema de 
Arrecadação e o Sistema de Finanças Públicas do Estado – 
FPE.



Obrigada.
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