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CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: uma anál ise do perfil do 
cargo público previsto em editais de concursos públicos municipais no Estado do Rio 

Grande do Sul 
  

 

 
Resumo 

 
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil do cargo de controle interno (nomenclatura, 
formação exigida, atribuições e remuneração) estabelecido nos editais de concurso público 
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2001 a 2013. Através de uma 
pesquisa qualitativa, descritiva e documental, tendo como fonte de pesquisa os sites das 
prefeituras estudadas e o das respectivas empresas prestadoras de serviço contratadas, foram 
levantados e analisados os editais de concurso com previsão de seleção para o cargo de 
Controle Interno. Os resultados evidenciam que: mesmo com a imposição legal da instituição 
do sistema de controle interno e da nomeação de servidores concursados o número de 
concursos realizados no período em análise é pequeno; as atribuições previstas nos editais 
nem sempre são compatíveis com a formação exigida; as faixas de remuneração aliadas a 
carga horária reduzida indicam uma baixa valorização dos profissionais da área. O conjunto 
das informações permite concluir que a maioria dos entes públicos municipais vem instituindo 
e concursando servidores para o cargo de controle interno mais como medida para cumprir 
uma exigência legal do que para efetivamente utilizá-lo como instrumento otimizador da 
gestão pública.  
 
Palavras- chave: Controle Interno. Administração pública. Concurso público.  
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas nas últimas décadas do séc. XX colocaram em questão 
pressupostos tradicionais acerca da relação entre Estado e sociedade. Hoje discute-se a 
possibilidade de novas formas de relação entre o ente estatal e a sociedade civil, com ênfase 
na participação dos cidadãos nas decisões políticas e na refundação republicana do Estado.  

Neste sentido, em termos genéricos, pode-se afirmar que o Estado, sob regime 
republicano, longe de ser o senhor dos indivíduos, constitui-se no protetor dos seus interesses 
materiais e morais. Sua legitimidade repousa na necessidade de uma esfera que garanta as 
liberdades e o convívio dos cidadãos. 

 Frente a essa nova realidade, é crescente a necessidade da condução da administração 
pública com eficiência, profissionalismo e transparência. Soma-se a exigência por parte da 
população, direcionada aos gestores públicos, impondo mudanças na forma de administrar, 
planejar, executar e controlar os recursos públicos. Nesse caminho o controle interno assume 
papel fundamental, pois cabe a ele acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter 
sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas.                                                                                      

Fortalecendo essa necessidade e destacando a importância do controle interno a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, incumbe a ele a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federados. Estas atribuições 
foram reforçadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) que 
estabelece regras sobre a gestão fiscal e destina um capítulo a transparência, controle e 
fiscalização das finanças públicas, destacando novamente a obrigatoriedade da instituição do 
sistema de controle em todos os Entes Federados brasileiros.   

Entretanto estruturar e equipar a unidade e o sistema de controle interno por si só não é 
o suficiente, pois sua eficiência e desempenho dependem diretamente dos profissionais que a 
compõem. Deste modo, faz-se de suma importância que as administrações municipais 
busquem concursar profissionais com perfil e conhecimento técnico adequado para o cargo de 
controle interno, dada a complexidade e importância das atribuições a eles delegadas. 

Assim, este estudo busca responder ao seguinte questionamento: Qual o perfil do cargo 
de controle interno estabelecido em editais de concursos públicos na esfera municipal no 
Estado do Rio Grande do Sul? 

O estudo está estruturado em seis capítulos. O primeiro, denominado da introdução, 
contextualiza o tema a ser pesquisado, bem como apresenta o objetivo e problema de pesquisa 
e metodologia. O segundo traz a fundamentação legal do sistema de controle interno, o 
terceiro discorre sobre a atuação do controle interno e suas limitações. No quarto capítulo é 
apresentada a metodologia de pesquisa, para no quinto capítulo trazer as análises dos editais 
de concursos públicos para o cargo de controle interno. No sexto e último capítulo tecem-se 
considerações finais.   

 

2. CONTROLE INTERNO: fundamentação legal, atribuições e estrutura 

As ações de fiscalização e controle há muito estão previstas na legislação brasileira, 
entretanto o primeiro instrumento normativo a utilizar a expressão “controle interno” foi a Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Porém, de acordo com Silva (2009), é com o advento da Constituição Federal de 1988 
que o controle interno na administração pública toma novo impulso com um novo padrão da 
administração brasileira, sobretudo, com a implantação da reforma administrativa através da 
Emenda Constitucional nº 19 de 1998, que introduziu um enfoque gerencial para a 
administração pública, ficando expressa a necessidade de adoção do controle interno nos 
municípios.  

Na mesma linha, Arend (2008) salienta que foi a atual Constituição que avançou na 
área de controle e fiscalização quando reconheceu que não apenas os Tribunais de Contas 
deveriam ser responsáveis por tal fiscalização, mas também o sistema de controle interno de 
cada poder, como estabelece o artigo 70 da Constituição Federal: 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial  
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,  
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será  
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. (BRASIL, 1988) 

 

Alkzuk e Pires (2009) destacam também que  a Constituição estabelece em seu artigo 
74 a exigência da instituição de um sistema de controle interno como parte da estrutura da 
administração, sendo subordinado ao administrador e mantido, de forma integrada, 
priorizando ações preventivas, com a função de acompanhar a execução das ações a serem 
desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação, conforme segue: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União, e; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. (BRASIL, 
1988) 

 

No âmbito municipal a Constituição da República evidencia a obrigatoriedade do 
controle interno em seu artigo 31, onde estabelece que “a fiscalização do município será 
exercida pelo poder legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno do poder executivo municipal, na forma da lei”.(BRASIL, 1988) 

Outro importante avanço, apontado por Arend (2008) foi o aumento da amplitude da 
fiscalização e do controle que passou de apenas restrita às áreas financeira e orçamentária 
para abranger também a contábil, a operacional e a patrimonial.  

Posteriormente houve um acréscimo de exigências para o sistema de controle interno 
com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 101, de 04 de 
maio de 2000, na medida em que a fiscalização do cumprimento da referida lei está nas mãos 
dos controles. Tal lei estabelece regras sobre a gestão fiscal e destina um capítulo a 
transparência, controle e fiscalização das finanças públicas, o que força a implantação do 
controle na administração pública. 
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Em seu artigo 59 a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que: 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 
e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 
Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 
restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 
houver. (BRASIL-LCP101, 2000, art. 59). 

 

Silva (2009) nos expõe que Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novas 
responsabilidades relativas á gestão fiscal, com o estabelecimento de limites, a elaboração de 
relatórios, a criação de mecanismos de transparência e planejamento, evidenciando a 
necessidade do sistema de controle interno, voltado à prevenção de riscos e correção de 
desvios capazes de comprometer o equilíbrio das contas públicas.  

A Lei Complementar 101/2000 impõem que a fiscalização da gestão fiscal se faça 
através do sistema de controle interno, exigindo o acompanhamento, concomitante, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública. E em seu artigo 54 atribui ao 
controle interno a responsabilidade solidária pelas assinaturas que acompanharão o relatório 
de gestão fiscal, evidenciando a exigência legal da estruturação de um sistema de controle 
interno. Em seu artigo 59, como destacado, enfatiza os principais pontos a serem fiscalizados 
e analisados pelo sistema de controle interno, em especial, o cumprimento de metas, limites 
legais de despesas e aplicação de recursos, indícios de irregularidades na gestão orçamentária 
dentre outros. 

No que concerne aos órgãos públicos sobre jurisdição do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS, a Resolução 936/12 regulamentou a estruturação e 
forma de atuação dos sistemas de controle interno, objetivando o aperfeiçoamento da 
fiscalização, estabelecendo como atribuições obrigatórias do controle interno, realizar exames 
quanto às receitas: 

a) das transferências intergovernamentais; 
b) do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local; 
c) da cobrança da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo TCE; 
d) das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 
Município; 

 

Com relação às despesas e ao conjunto da gestão, a referida resolução estabelece como 
verificações obrigatórias: 

a) exame da execução da folha de pagamento; 
b) exame da manutenção da frota de veículos e equipamentos; 
c) exame do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais; 
d) exame dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor; 
e) acompanhamento dos limites dos gastos com pessoal; 
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f) acompanhamento das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e 
com as ações e serviços públicos de saúde; 
g) exame da gestão dos regimes próprios de previdência; 
h) exame da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
do direito privado. 

 

Por fim, no que tange às admissões de pessoal a Resolução 936/12 indica como itens 
de verificação imprescindível: 

 

a) manifestação sobre a legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, 
por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado, e; 
b) manifestação sobre a legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal. 

Em suma, com a evolução e as modificações da administração pública, o controle 
interno vem se consolidando através da legislação como instrumento essencial na gestão da 
coisa pública. Alkzuk e Pires (2009) explicam que o controle é tratado como uma das funções 
essenciais no rol de exigências legais, e sua existência se justifica principalmente enquanto 
promotor da otimização dos parcos recursos públicos e como mecanismo de defesa do 
patrimônio público. 

No entanto a expressão controle interno envolve diferentes conceitos, e no âmbito 
municipal para entender a organização e o funcionamento do mesmo é preciso conhecer a 
diferença entre controle interno, sistema de controle interno e  unidade central de controle 
interno. 

Logo, o controle interno de acordo com a Resolução 936/2012 do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Sul é: 

 

O conjunto de recursos, métodos e processos adotado pelas próprias gerências do 
setor público, com vistas a impedir o erro, a fraude e a ineficiência, visando a dar 
atendimento aos princípios constitucionais, em especial os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (ART. 2º, INCISO I) 

 

Arend (2008) por sua vez o define como algo que compreende o plano de organização 
e todos os métodos e medidas a serem seguidos pela administração para salvaguardar seus 
ativos, desenvolver a eficiência nas operações, estimular o cumprimento das políticas 
administrativas e verificar a exatidão e a fidelidade dos dados da contabilidade.  

Assim sendo, ele é algo que compreende todas as ações de controle adotadas 
internamente pela administração pública. Contudo sua operacionalização requer uma estrutura 
organizada, logo tem-se o sistema de controle interno, o qual é qualificado pela Resolução 
936/12, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em seu  Art. 2º, Inciso II 
como “um conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de um órgão central de 
coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno previstas na 
Constituição e normatizadas em cada nível de governo”.  

Cabe enfatizar que na esfera municipal, a responsabilidade pela implantação do 
sistema de controle interno é do chefe do poder executivo, assim, cabe a ele a obrigação de o 
instituir e manter operando, visto que a existência desse mecanismo é imposta por 
determinação constitucional. 
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Roncalio (2009, p. 37) ressalta que: 

Os controles internos de cada organização devem ser adequados às suas 
necessidades e particularidades, porém devem seguir pré-requisitos para que se 
materializem como controle direcionado a preservar e garantir o alcance dos 
objetivos da organização. 

Assim, a implementação do sistema de controle interno no âmbito municipal, 
atendendo ao artigo 31 da constituição federal de 1988, deve ser mediante lei de iniciativa do 
poder executivo, a qual estabelecerá as regras gerais para seu funcionamento, devendo ser 
posteriormente regulamentado através de decreto, o qual disporá sobre as rotinas 
operacionais. E sua atuação segundo Cruz e Glock (2003), deve buscar tornar efetivas as 
atividades de controle interno, de forma sistêmica, com procedimentos claros e definidos. 
Arend (2008) ressalta que sistema de controle interno abrange um conjunto de métodos e 
procedimentos adotados pelo órgão para proteger seu patrimônio, verificar a veracidade e 
exatidão dos dados contábeis e promover a eficácia operacional utilizando-se de diferentes 
instrumentos tais como demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, 
inspeções, auditorias e procedimentos de natureza operacional.   

Estruturado o sistema de controle interno, este deve ter um órgão responsável por sua 
organização. Papel desempenhado pela unidade central de controle interno que, ainda em 
conformidade com a Resolução 936/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, “é o órgão central responsável pela coordenação das atividades do sistema de controle 
interno”. 

Para um controle interno satisfatório, além de sua adequada estruturação  faz-se 
fundamental provê-lo com profissionais capacitados, para desempenhar as atividades 
inerentes ao mesmo. Cruz e Glock (2003) defendem a ideia de que o fator recursos humanos 
afeta diretamente a qualidade do controle interno, já que as políticas e os planos são 
implementados por pessoas. Logo, mesmo que existam políticas claramente estabelecidas e 
sistemas adequadamente planejados, a eficiência operacional estará comprometida se a 
organização não dispuser de um quadro de pessoal corretamente dimensionado, com  
conhecimento técnico adequado. Nesse sentido, Cruz e Glock afirmam que: 

 

Formação, conhecimento, domínio de metodologia e de técnicas de trabalho são 
fatores básicos para que seja possível a identificação de pontos de controle e de 
áreas cujos controles são ausentes, inadequados ou não são observados (2003, p.64). 

 

    Contudo, dada a diversidade de atividades exercidas em uma administração pública 
municipal é difícil traçar um único perfil para os profissionais do controle interno. Entretanto 
pode-se destacar a necessidade de um profundo conhecimento da legislação que norteia a 
administração pública e de normas aplicáveis às prefeituras municipais, especificamente 
quanto a questões de ordem orçamentária, contábil e financeira. 

    Nesse sentido, a resolução 936/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul, determina que devam ser recrutados profissionais de diferentes áreas para compor o 
controle interno, como podemos ver em seu artigo 5º.  

 

Art. 5º.  A UCCI deverá ser composta unicamente por servidores investidos em 
cargos de provimento efetivo, recrutados entre categorias profissionais distintas, cuja 
habilitação seja compatível com a natureza das respectivas atribuições, os quais 
terão atuação exclusiva na unidade. 
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     Entretanto se analisarmos as atribuições legalmente exigidas dos profissionais da 
área, perceberemos que boa parte destas estão ligadas a área contábil e que dificilmente um 
profissional não capacitado com tal formação conseguirá desempenhar tais funções 
adequadamente. Corroboram da mesma opinião Cavalheiro e Flores (2007), ao indicarem a 
necessidade de um profissional bacharel em ciências contábeis para atuação na unidade de 
controle interno ou especificamente na auditoria, a qual é uma ramificação da contabilidade, 
quando o trabalho exigir verificação e análise de demonstrações ou verificações contábeis, ou 
mesmo para a elaboração, análise e avaliação dos relatórios da Lei Complementar nº 
101/2000, pois nesta encontra-se matéria eminentemente contábil e em certos dispositivos 
exclusivamente relacionadas à contabilidade. 

    Ainda com relação aos profissionais que compõem o controle interno, é importante 
destacar a necessidade de os mesmos serem investidos em seus cargos mediante concurso 
público, não só pela determinação da resolução 936/2012 do Tribunal de Contas do Estado,  
mas também pela uniformidade e continuidade das atividades, pois de acordo com Cavalheiro 
e Flores (2007) não é possível planejar e organizar processos e procedimentos calçados em 
uma estrutura de servidores que não seja de provimento efetivo, pois a sequência das 
operações seria negativamente afetada. 

 

3. ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E SUAS LIMITAÇÕES  

O papel do controle interno na administração pública como um todo, vem sendo 
constantemente enriquecido pelas atribuições que lhe vem sendo conferidas pela legislação, o 
que vai ampliando seu campo de atuação. 

Em linhas gerais Cavalheiro e Flores (2007) nos explicam que os controles internos 
servem para auxiliar o gestor na sua missão de oferecer serviços públicos de qualidade à 
população, e que antes de ser um meio de fiscalização, eles têm cunho preventivo, pois 
proporcionam ao gestor público a tranquilidade de estar informado da legalidade dos atos de 
administração que estão sendo praticados, da viabilidade ou não do cumprimento das 
diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de desvios ou rumos da 
administração.  

Silva (2009) comenta que uma das funções do controle interno é sinalizar ao 
administrador público quanto à possibilidade ou ocorrência de equívocos, erros e desvios, de 
modo que o administrador possa adotar medidas que visem impedir ou corrigir situações que 
possam causar ilegalidades ou prejuízos ao erário, em tempo oportuno. Entretanto Alkzuk e 
Pires (2009)  salientam que o controle interno não pode ser visto apenas como auditoria, ou 
ente fiscalizador que geralmente age de forma esporádica, mas sim como algo que visa 
oferecer alternativas para melhorar o desenvolvimento das atividades de cada setor da 
administração pública, visando à qualidade, à transparência e, sobretudo, à probidade 
administrativa, ou seja, o  controle interno na gestão pública atua no acompanhamento 
permanente das ações e adoção de medidas corretivas quando necessário, a fim de garantir 
que os recursos disponíveis sejam aproveitados de forma eficaz. 

Alkzuk e Pires (2009) salientam também que o sistema de controle interno deve ser 
concebido de forma integrada com todos os demais setores da administração e que a aceitação 
do controle interno e sua proximidade com a realidade do órgão público são de fundamental 
importância para o acompanhamento e análise das ações do gestor e de toda a estrutura 
administrativa, devendo sua atuação gerar propostas ao administrador no sentido de contribuir 
para a melhoria dos serviços públicos com a diminuição de erros e a verificação da relação 
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custo/benefício dos gastos, para garantir maior eficiência e efetiva transparência na realização 
das atividades públicas.  

Por sua vez Cavalheiro e Flores (2007) expõem que a implementação do sistema de 
controle interno tem por finalidade primordial, proporcionar uma melhoria nos serviços 
públicos, e sua atuação é realizada antes, durante e depois, dos atos administrativos, com a 
finalidade de acompanhar o planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos 
princípios constitucionais, verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que 
os dados contábeis sejam fidedignos. Devendo seus objetivos específicos ser moldados de 
acordo com as necessidades de cada organização. Assim, para os autores, em linhas gerais, os 
objetivos dos sistemas de controle interno são:  

 

a) a salvaguarda dos ativos da organização; 
b) a confiabilidade dos registros contábeis 
c) a eficiência e a eficácia nas operações mediante a aplicação das melhores 

práticas gerenciais; 
d) a aderência às políticas; 
e) o cumprimento das leis e regulamentações; e 
f) a mensuração dos indicadores de desempenho da organização, tanto em 

processos, na sua missão, como financeiros. 
 

Na visão de Silva (2009) o objeto do controle interno na administração pública é a 
própria gestão da instituição como um todo, ou seja, todas as atividades, métodos e 
procedimentos adotados pela administração, a qual é operacionalizada através de recursos 
humanos, materiais e financeiros, sempre voltados à satisfação das necessidades sociais. 
Sendo importante destacar que um eficiente sistema de controle interno contribui 
substancialmente com a gestão municipal, possibilitando-lhe melhores condições de atender 
aos princípios constitucionais, e ao que preconiza a legislação, bem como estabelece melhores 
condições de a administração pública bem atender as necessidades da população o qual é seu 
objetivo primordial.  

Entretanto, apesar de os órgãos de controle interno estarem sendo cada vez mais 
exigidos pela legislação e sua atuação ficando cada vez mais abrangente, na prática nem tudo 
é como preconiza a legislação, pois a ausência de conhecimento especialmente por parte dos 
agentes políticos, a cerca da real função dos órgãos de controle interno, se apresenta como um 
entrave para sua atuação.   

Em linha gerais, a administração pública brasileira, oferece algumas dificuldades à 
implantação e funcionamento do controle interno, visto que, mesmo com a exigência legal, a 
grande maioria dos municípios não tem o controle interno devidamente constituído e 
implantado. 

Esta ausência pode ser justificada por alguns fatores que de acordo com Silva (2009, p. 
56) podem ser: 

 

a) Interesses políticos escusos que evitam criar formas de controle para que seus atos 
não sejam questionados pela sociedade; 
b) Resistência a mudanças dentro do Município, pois a implantação de rotinas 
padronizadas que oferecem controle modificam os hábitos e exigem um melhor 
atendimento na execução de tarefas; 
c) Falta de conhecimento, pelos gestores públicos eleitos, sobre a importância do 
controle interno, aliado ao despreparo profissional dos servidores públicos 
municipais para a execução dos trabalhos de controle interno; 
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d) Falta de controle dos gastos públicos, o que ocasionou a redução de recursos o 
aumento das despesas correntes impossibilitando, assim, a expansão da estrutura 
para o desenvolvimento do controle interno; 
e) Escassez de servidores públicos preparados para as novas exigências legais e 
técnicas para exercer as atividades de controle, dentre outros. 

 

Essa resistência e incompreensão relativa ao controle interno além de ser motivada por 
fatores históricos, também é fortalecida pelo modo como a legislação expõe suas funções. 
Embora tal forma de abordagem esteja mudando, Santana (2010) nos demonstra que o próprio 
texto constitucional trata o controle interno em seu Art. 74 de forma ampla, porém 
enfatizando os aspectos relacionados à função auditoria em detrimento das demais funções 
também relacionadas ao controle interno, fato esse que faz com que a prática jurídica e 
administrativa o considere um simples mecanismo de fiscalização, alheio ao princípio de 
excelência do controle que é o enfoque no resultado da gestão.  

Cavalheiro e Flores (2007, p.29) enfatizam que: 

 

Historicamente, o conceito da palavra controle sempre foi cercado de polêmicas e 
incompreensões, na medida em que, por diversas vezes, os gestores públicos 
entendem-no única e exclusivamente  como um ato de interferência de profissionais, 
a bem do serviço público, na sua missão constitucional de verificar falhas e 
irregularidades e corrigi-las, em sua administração.  

 

Com o exposto, Cavalheiro e Flores (2007) destacam que o controle interno apesar de 
ser considerado um dos controles mais eficazes no combate a corrupção, e sua existência ser 
exigida constitucionalmente, vem sendo ignorado por muitos chefes de poderes, tanto no 
executivo quanto no legislativo, principalmente na esfera municipal. E que para que esses 
entraves diminuam é preciso que especialmente os gestores entendam que a formalização e 
implantação do controle interno em um município é necessário, e não deve existir apenas para 
cumprir a legislação, mas sim, como uma forma de auxílio à gestão. Nesse sentido precisam 
conscientizar-se de que a implantação e funcionamento do controle interno de maneira correta 
poderá oferecer vantagens, tais como: 

 

a) Proteção contra fraudes e erros, que podem consumir numerários públicos 
indevidamente; 
b) Diminuição dos riscos de ilegalidades; 
c) Segurança nas informações prestadas interna e externamente, com a elaboração de 
demonstrativos contábeis e financeiros que facilitem a transparência das 
informações; 
d) Elaboração de dados estatísticos que possam auxiliar a tomada de decisão do 
gestor público; 
e) O levantamento e acompanhamento dos indicadores financeiros, econômicos e 
sociais do Município com o objetivo de planejar as ações de governo e a racional 
utilização dos recursos públicos. (SILVA, 2009, p. 57) 

 

Enfim, para que os órgãos de controle interno possam ser implementados e, atuar 
adequadamente nos municípios algumas mudanças precisam ocorrer, e a mais imediata é a 
quebra dessa imagem de que o controle interno é apenas um ente fiscalizador, que visa 
encontrar e corrigir irregularidades. Sendo fundamental que especialmente os gestores o 
vejam como um órgão que visa auxiliar na gestão, objetivando otimizar a utilização dos 
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recursos públicos possibilitando uma administração mais eficiente que traga melhores 
resultados.  

 

 
4. METODOLOGIA  

Método de acordo com Longaray e Beuren (2003, p. 30), “é o ordenamento que se 
deve auferir aos diferentes processos necessários para alcançar determinado fim estabelecido 
ou um objetivo esperado”. Gil (1999, p.27) por sua vez define método como “o caminho para 
se chegar a determinado fim”. E método científico como “o conjunto de procedimentos 
intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento”.  

Logo este estudo se enquadra como uma pesquisa descritiva, qualitativa e exploratória 
a qual tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 
ou fenômeno e o estabelecimento da relação entre as variáveis que o compõem, e por seu 
caráter exploratório, é utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza 
geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação.  
 Como o objetivo do trabalho foi analisar o perfil do cargo (nomenclatura, atribuições, 
formação, remuneração) de controle interno estabelecido em editais de concurso público na 
esfera municipal do Estado do Rio Grande do Sul, para levantamento dos dados foram 
pesquisados os sites das 496 prefeituras do Estado Do Rio Grande do Sul, levantando os 
editais de seleção de concurso público (realizados e em andamento) do período de 2001 a 
2013  para o cargo em estudo. Pelo fato de algumas prefeituras não possuírem site e, em 
muitas das que possuem site não disponibilizarem o histórico de concursos realizados foi 
realizado pesquisada no site das três empresas prestadoras de serviços que consta como 
contratadas para realização de concursos públicos, sendo: Objetiva Concursos 
(http://www.objetivas.com.br), Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – 
FUNDATEC, e Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH 
(http://www.fdrh.rs.gov.br/).  
 O período selecionado inicia-se no ano de 2001 que é o de entrada em vigor da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estendendo-se até 2013. Foram levantados 853 editais de concursos, 
dos quais foram analisados 37 por conterem previsão de seleção para o cargo de controle 
interno.  Como restrição do estudo salienta-se que os resultados se limitam aos editais 
analisados, que podem não representar a totalidade dos concurso realizados pelas prefeituras, 
e, que a pesquisa paralela ocorreu em três empresas prestadoras de serviço de concursos 
públicos, que, também não representam a totalidade das empresas que prestam o respectivo 
serviço.  

 

 

5. ANÁLI DO PERFIL DO  CARGO DE CONTROLE INTERNO PREVI STO EM 
EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO NAS PREFEITURAS MUNICIP AIS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 

 Como destacado, os editais de concursos analisados referem-se ao período de 2001 a 
2013, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual entre outras 
exigências reforça a obrigatoriedade do sistema de controle interno. 
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 A tabela 1 mostra o montante de concursos realizados pelas empresas em estudo no 
período de 2001 a 2013 bem como o número de editais com seleção para o cargo de controle 
interno. 

Tabela 1 – Concursos  Realizados em empresas selecionadas  no Período de 2001 a 2013   

Ano 
N°  Concursos 
Realizados pela 

Empresa 

N°  Concursos com 
Vagas para Controle 

Interno 

 
% 

2001  0 0 0 

2002 0 0 0 

2003 4 0 0 

2004 4 0 0 

2005 13 0 0 

2006 27 0 0 

2007 65 3 8,1 

2008 102 2 5,4 

2009 91 4 10,8 

2010 135 1 2,7 

2011 172 5 13,5 

2012 134 12 32,4 

2013 106 10 27,1 

Total 853 37 100 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da empresa. 

 

Percebe-se que, mesmo com a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que entrou 
em vigor no ano de 2000, os primeiros concursos com vagas para o cargo de controle interno 
foram realizados apenas no ano de 2007, e mesmo assim em número bastante reduzido.  
Apenas em 2012 percebe-se um número mais significativo de concursos para o cargo, sendo 
que entre 2012 e 2013 foram realizados 59,5% do total dos concursos analisados em um 
período de 13 anos.  

Com relação ao perfil dos municípios que realizaram os processos seletivos, percebe-
se que 78,4% dos municípios tem até 20.000 habitantes, como pode ser visto na tabela 2. 
Estes números indicam que é este o perfil de Municípios que mais tiveram que se adequar a 
exigência de estruturação e concurso para o cargo de controle interno.  

Tabela 2 – Perfil dos municípios que realizam concurso para o cargo de controle interno 

Municípios – População N°  de Concursos 
 

% 

0 - 10.000 25 67,6 

10.000 – 20.000 4 10,8 

20.000 – 50.000 6 16,2 

50.000 – 100.000 1 2,7 

Mais 100.000 1 2,7 

Total 37 100 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da empresa. 
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 No que tange a formação exigida para ingresso no cargo de controle interno observa-se  
na tabela 3 que 27% dos editais exigiam formação exclusiva em ciências contábeis, já 51,4% 
dos editais também estabeleciam a formação contábil como uma das áreas de formação 
aceitas, mas não exclusiva, permitindo profissionais formados nas áreas de administração, 
direito e economia. Por fim 21,6% dos editais analisados permitiam a inscrição de 
profissionais com graduação em qualquer área de formação.  

 

Tabela 3 – Formação Exigida 

Formação N°  de Concursos 
 

% 

Exclusiva de Contador  10 27 

Ciências Contábeis ou Administração 4 10,8 

Ciências Contábeis, Administração, Economia ou 
Direito  

15 40,6 

Qualquer outra Graduação em Nível Superior 8 21,6 

Total 37 100 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da empresa. 

 

Quando analisadas as atribuições do cargo estabelecidas pelos editais em conjunto 
com a formação exigida para ingresso no cargo, percebeu-se que 6 dos 37 editais apresentam 
atribuições genéricas, as quais poderiam ser desempenhadas por profissionais de diferentes 
áreas.  

Os demais editais traziam nas atribuições do cargo as funções de auditoria e 
fiscalização contábil, ambas prerrogativas de contadores.  Dentre estes, em 22 editais 
encontrou-se como atribuição a fiscalização contábil, mas apenas 7 destes editais tinham 
como prerrogativa a formação exclusiva de contador. Em 15 dos editais encontrou-se como 
função do cargo a realização de auditoria, porém apenas 5 destes eram exclusivos para 
contadores. 

Uma forma de resolver este impasse, e melhor estruturar o sistema de controle interno 
seria o modelo adotado pelos municípios de Palmares do Sul e Estância Velha, os quais 
realizaram concurso para controle interno, selecionando simultaneamente profissionais de 
diferentes áreas para compor a equipe.  Nestes exemplos, o município de Estância Velha 
selecionou em um mesmo concurso três profissionais para o controle interno, sendo um com 
formação em ciências contábeis, um com formação em ciências jurídicas e sociais e outro 
com curso superior em gestão pública. Já o município de Palmares do Sul, selecionou dois 
profissionais no mesmo processo seletivo, sendo um com formação em ciências jurídicas e 
sociais e o outro em ciências contábeis.   

Merece destaque, entre os editais analisados, a exigência no edital da prefeitura de 
Aratiba de idade mínima de 25 anos para posse no cargo, o que afronta ao previsto na 
Constituição Federal, a qual estabelece como idade mínima para ingresso no serviço público 
18 anos.  

Por fim, cabe enfatizar que em diversos editais percebeu-se que a maioria das 
atribuições seguem uma determinada padronização, o que podem indicar a utilização pelas 
prefeituras de um modelo padrão para o cargo de Controle Interno. 
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No que tange a denominação dos cargos, observou-se uma heterogeneidade, como 
mostra a tabela 4.   

 

Tabela 4 – Denominação dos Cargos 

Descrição do Cargo N°  Concurso % 

Agente de Controle Interno 16 43,3 

Analista de Controle Interno 1 2,7 

Auditor de Controle Interno 4 10,8 

Auditor Público Municipal 2 5,4 

Controlador Interno 8 21,6 

Coordenador de Controle Interno 3 8,1 

Oficial de Controle Interno 1 2,7 

Técnico de Controle Interno 2 5,4 

Total 37 100 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da empresa. 

 

Através da tabela 4 percebe-se que em seis editais a descrição do cargo é de auditor e, 
em oito deles de controlador, o que reforça a tese anterior de estas serem atribuições de 
exclusivas de Contador. Entretanto, destes 14 editais apenas 3 tinham como formação exigida 
exclusiva em curso superior em Ciências Contábeis.  

Com relação à carga horária 48,7% dos editais de concurso estipulam 40 horas de 
trabalho semanais, em 16,2% a carga horária é de 35 e 36 horas semanais, e em 32,4% dos 
concursos a carga horária fica entre 20 e 30 horas semanais, o que, para estes últimos, pode 
ser considerado um período de trabalho relativamente reduzido para o desempenho de todas 
as atribuições a serem desempenhadas por um profissional do controle interno.  

 Entretanto, apesar da diferença entre as cargas horárias, percebe-se que estas não tem 
uma relação direta com a remuneração do cargo, como mostra a tabela 5.  

 

Tabela 5 – Remuneração X Carga Horária 

Carga Horária N° de Concursos 
 

% 
Maior e Menor 
Remuneração 

20 Hs 11 29,7 1.166,22 – 2.128,64 

24 Hs 1 2,7 1.382,15 

30 Hs 1 2,7 2.315,15 

35 Hs 3 8,1 1.286,46 – 3.557,44 

36 Hs 3 8,1 2.556,00 

40 Hs 18 48,7 911,29 – 3.444,76 

Total 37 100 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da empresa. 
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Na análise da relação carga horária x remuneração, constatou-se que para os editais de 
20 horas a menor remuneração é de R$ 1.166,22 do município de Segredo, já a maior 
remuneração para esta carga horária é de R$ 2.128,64, do município de Picada Café, sendo 
que a média dos salários para os cargos de 20 horas é de R$ 1.608,08.  

Para os editais com carga horária de 35 horas, a média salarial é de R$ 2.542,78, sendo 
a menor remuneração de R$ 1.286,46,  identificada no município de São Pedro do Sul,  e a 
maior de R$ 3.557,44 do município de Ibirubá. 

Nos cargos de 40 horas a menor remuneração é de R$ 911,29, do município de 
Soledade, já a maior remuneração é de R$ 3.444,76, prevista no edital do município de 
Severiano de Almeida, e considerando todos os editais com carga horária de 40 horas a média 
salarial fica em R$ 2.088,91.  

Os dados apresentados nos parágrafos anteriores demonstram que a carga horária e a 
população do município não são os fatores principais na determinação da remuneração do 
cargo, visto que a menor remuneração encontrada nos editais é de R$ 911,29 para um cargo 
de 40 horas semanais enquanto a menor remuneração para um cargo de 20 horas é de R$ 
1.166,22. Por sua vez a maior remuneração é de R$ 3.557,44 para um cargo de 35 horas 
semanais, enquanto que o de 40 horas semanais a maior remuneração é de R$ 3.444,76. Cabe 
destaque, que nos cargos de 40 horas a maior remuneração é encontrada no município de 
Severino de Almeida, que tem uma população de 3.842 habitante, por sua vez o Município de 
Soledade, que tem a menor remuneração, tem uma população de 30.044 habitantes. O que se 
repete em outras faixas de carga horária, onde se observou que a remuneração maior é 
oferecida em municípios de menor porte do que os que apresentam a remuneração menor.  

Com esta análise pode-se constatar que os municípios menores vêm remunerando 
melhor os profissionais do controle interno do que os municípios maiores. E que no geral a 
remuneração é baixa, uma vez que todos exigem formação de nível superior, o que demonstra 
uma baixa valorização destes profissionais. 

  
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de se tratar de uma imposição legal, prevista na Lei n° 4.320/64, na 
Constituição de Federal de 1988 e na Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a instituição de sistema de controle interno com respectiva seleção 
de profissionais para o cargo através de concurso público, não tem sido prática nos prefeituras 
do Estado do Rio Grande do Sul,  pois quando analisados os editais de concurso público para 
o cargo de controle interno, no período de 2001 a 2013,  percebeu-se que o número de 
concursos para o cargo passou é reduzido para o montante de municípios do Estado (são 497 
municípios no Estado do RS), e dos que ocorreram, apenas no ano de 2012 é com maior 
intensidade. Estes dados sinalizam que a maioria dos Municípios vem optando por outras 
formas, que não o concurso público, para instituição de suas equipes de controle interno, 
sendo a prática mais comum a designação através de gratificação destas atribuições a 
servidores já concursados para outros cargos e áreas, prática esta que torna a ação destes 
servidores muito frágeis, seja pela segregação de funções bem como da autonomia destes 
servidores.  

Na análise do perfil do cargo, com relação às atribuições e da formação exigida 
verificou-se que em muitos editais as atribuições não são compatíveis com a formação 
exigida, pois dentro de um rol de atribuições estão prerrogativas de diferentes profissionais, o 
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que demanda das prefeituras a estruturação de uma equipe multidisciplinar, para que um 
profissional não acabe desempenhando funções que não compatíveis com sua área de 
formação. Cabe ainda destacar a necessidade de um profissional da área contábil no controle 
interno, visto que tanto as atribuições previstas na maioria dos editais, quanto o que a 
legislação impõe aos controles internos abordam questões eminentemente contábeis. 

No que tange a carga horária e a remuneração, constatou-se que estas não apresentam 
uma relação direta, pois, a remuneração prevista nos editais de 40 horas semanais é 
praticamente a mesma, ou por vezes menor, que a prevista nos editais para 20 horas semanais. 
E quando comparada a remuneração com o número de habitantes dos municípios observou-se 
que não há uma relação direta, visto que os maiores salários foram identificados nos 
municípios de menor porte. Ainda com relação à remuneração constatou-se que esta em 
muitos casos é relativamente baixa para profissionais de nível de formação de graduação, o 
que demonstra uma baixa valorização dos profissionais do controle interno, não atraindo para 
o cargo pessoas com melhores qualificações além de gerar alta rotatividade no cargo.  

Em suma, o grupo de informações indicam que controle interno ainda não é percebido 
pelos gestores públicos como um instrumento de apoio a gestão, contribuindo para a 
otimização dos recursos públicos. A instituição do sistema de controle interno e da efetivação 
dos servidores através de concursos público, para muitas administrações municipais, ainda 
ocorrem para cumprir uma ordem legal e não com o intuito de ser um órgão de efetiva 
contribuição para o melhoramento da gestão pública. 
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