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RESUMO 

O presente trabalho tem como origem mostrar a ligação entre a controladoria e a 

gestão pública. Especificando, o objetivo principal é perceber a importância da 

controladoria enquanto órgão administrativo que contribui e libera o gestor para 

exercer, mais tranquilamente, a função política do órgão que gerência, mostrando o 

funcionamento e as principais atividades desenvolvidas pela controladoria da 

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz-PI. Também serão abordados nesse trabalho a 

administração pública e a classificação das despesas públicas, o papel e a atuação 

do controlador na gestão pública. A metodologia utilizada nesse estudo 

compreendem pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo através de entrevistas 

com gestores da Prefeitura Municipal. Por meio dos fatos pesquisados afirma-se que 

a controladoria enquanto unidade administrativa é de grande importância para 

gestão pública municipal, tendo em vista que a mesma apoia e orienta os gestores 

de recursos públicos sobre o melhor caminho a percorrer e, ainda, o mais eficiente. 

Palavras-chaves: Controladoria. Gestão Pública. Administração Pública.   

 

ABSTRACT 

The present work has as a source to show the connection between the controller and 

the management publishes. Specifying the main objective and realize the importance 

of the Comptroller while contributing administrative body and frees the Manager to 

exercise, more quietly, the political function of the organ that manages, showing the 

operation and the main activities developed by the Comptroller of the city of Wall 

Ferraz-PI. Will also be addressed in this work to public administration and the 

classification of public expenditure, the role and the performance of the management 
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controller publishes. The methodology used in this study include bibliographical 

research and field research through interviews with managers of municipal 

government. Through the facts researched States that the Comptroller while 

administrative unit is of great importance to management publishes municipal, since 

the same supports and guides the public resource managers about the best way to 

go, and the more efficient. 

Key-words: Controlling. Public administration. Public administration. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da administração pública a eficiência administrativa precisa ser 

considerada em uma visão ampla, em que vários fatores contribuem para que, 

muitas vezes, o discurso dos gestores públicos esteja dissociado da realidade. O 

que pode ser percebido em todas as esferas do poder público é a eficiência 

administrativa Não sendo considerada em uma visão ampla, contribuindo para que 

em vários fatores, muitas vezes, o discurso dos gestores públicos esteja dissociado 

da realidade. Pois essa análise da eficiência da Administração Pública adquire uma 

grande valoração para a sociedade, pois não é interessante à sociedade a 

manutenção de uma estrutura ineficiente. 

Dentro os métodos encontrados a administração pública focam na 

controladoria como mecanismo para administrar o patrimônio público da melhor 

maneira sobre as operações de natureza contábil, orçamentária, financeira, 

operacional e patrimonial. Esse controle dentre varias possibilidades, tem a 

finalidade de garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborar com 

os gestores em seus esforços de obtenção da eficácia de suas áreas quanto aos 

aspectos econômicos e avaliar a exatidão e regularidade das contas públicas, bem 

como mensuram a economicidade a eficiência e a legalidade da gestão 

governamental. Quando se consulta a literatura que trata o assunto, encontra-se 

amparado 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 a teoria a controladoria, do conhecimento responsável que 

desempenha sua função de controle de maneira especial, isto é, ao organizador e 

reportar dados relevantes, que induz os gestores a tomarem decisões lógicas, 
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também chamado de controller. Em uma administração púbica em que a 

controladoria consiga exercer corretamente sua função, a gestão do patrimônio 

público atingirá altos níveis de eficácia e atender cada vez melhor e com maior 

transparência os interesses da sociedade. 

Nessa perspectiva o artigo trata sobre a controladoria nas organizações 

públicas municipais: uma análise na controladoria da prefeitura de Wall Ferraz-PI. 

O Orçamento público, concepção de Orçamento-programa que foi introduzido 

no Brasil através da Lei nº 4.320/64 e do decreto Federal – Lei nº 200/67. Foi 

extraído da experiência americana com implantação do orçamento de desempenho. 

A principal característica desse instrumento de planejamento é o de elaboração a 

ser feita em função daquilo que se pretende realizar no futuro. 

É um instrumento de planejamento que permite identificar os programas, os 

projetos e as atividades que Administração Pública pretende realizar, além de 

estabelecer os objetivos, as metas, os custos e os resultados esperados e oferecer 

maior transparência dos gastos públicos. A concepção e a técnica deste orçamento 

são conhecidas há bastante tempo, inclusive no Brasil. Apesar dos avanços 

ocorridos durante a segunda metade o século XX, representados, por exemplo, pela 

adoção, em 1974, da chamada classificação funcional-programática, foi apenas com 

edição do Decreto nº 2.829/98 e das demais normas que disciplinaram a elaboração 

do plano plurianual 2000-2003 e dos orçamentos anuais a ele vinculados, que os 

esforços de implantação do orçamento-programa na área federal tiveram início 

efetivamente.  

 É um instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas 

para poder controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, 

ensejando o objetivo estatal do bem comum. 

A Lei de Responsabilidade fiscal – LRF (Lei complementar n. 101, de 

4/5/2000) é importante observar que essa lei estabeleceu normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas.  
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A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando 

ao determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Conforme está á mostra, o trabalho de campo foi realizado no âmbito de uma 

organização pública. Para melhor entender esse ambiente, é necessário 

desenvolver uma breve revisão conceitual sobre esse tipo de entidade. 

Conforme nos ensina Hely Lopes Meirelles (1995, p. 61), A administração 

pública vem a ser “o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos 

do Governo”. Dessa forma a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a 

executora do serviço público. 

De acordo com Pires e Macedo (2006), organização pública é a instituição 

administrativa pelo poder público, cujo principal objetivo é prestar serviço à 

sociedade, os mesmo afirmam que as organizações públicas não diferem das 

demais organizações em relação às características básicas. 

As esferas do Poder Públicos existem basicamente para atender as 

necessidades da coletividade e isso é viabilizado através de suas estruturas 

administração e dos agentes públicos. Dentre esses se destaca o papel dos 

gestores públicos (pessoas que dirigem as organizações públicas independente do 

grau hierárquico de sua função). 

 

2.1 CONTROLADORIA 

 O órgão administrativo controladoria tem por finalidade garantir informações 

adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores em seus esforços de 

obtenção a eficácia de suas áreas quanto aos aspectos econômicos e assegurar a 

eficácia empresarial, também sob aspectos econômicos, por meio da coordenação 

dos esforços dos gestores das áreas. 
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Kanitz (1976, p. 5-6) afirma que os controladores foram inicialmente 

recrutados entre os indivíduos as áreas de contabilidade ou de finanças da empresa, 

por possuírem, em função do cargo que ocupam, uma visão ampla da empresa que 

os habilita a enxergar as dificuldades como um todo e propor soluções gerais. Além 

disso, informações que chegam ao controller são predominantemente e natureza 

quantitativa, seja física, monetária, ou ambas. 

Segundo Garrison (1976. p. 7) a controladoria faz parte da cúpula 

administrativa e participa ativamente nos processos de planejamento e controle 

empresarial. Como gestor do sistema e informações, está em posição e exercer o 

controle por meio o relato e da interpretação dos dados necessários a tomadas de 

decisões. Por intermédio do suprimento e da interpretação de dados relevantes e 

oportunos, exercer influências sobre as decisões, desempenhando um papel 

fundamental no direcionamento da empresa aos seus objetivos. 

 Nakagawa (1980. p. 7) sugere que o controlador atue como o executivo 

criador e comunicador de informações na organização. Dessa forma, poderá auxiliar, 

por exemplo, o executivo da área de marketing em sua meta de lucratividade no 

âmbito geográfico e de consumidores e na eficiência da mídia e política de 

promoções. Da mesma maneira, a área de produção poderá ser auxiliada com vistas 

à produção. Para tanto, cabe-lhe a tarefa de projetar, implementar, coordenar e 

manter um sistema de informações capaz de atender adequadamente às 

necessidades informativas do processo de planejamento e controle da empresa. 

 Oliveira (1998 apud Barreto 2008, p. 15) define controladoria como: 

Um departamento responsável pelo projeto, elaboração, 

Implementação e manutenção do sistema integrado de informações 

operacionais, financeiros e contábeis de uma determinada entidade, 

como ou sem finalidades lucrativas. 

 Vários autores qualificam a controladoria como órgão de staff, já que cada 

gestor tem autoridade para controlar sua área e se responsabilizar por seus 

resultados. A controladoria, portanto, não poderia controlar as demais áreas, mas 

prestaria assessoria no controle, informando a cúpula administrativa sobre os 

resultados das áreas. 
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De acordo com os conceitos acima a controladoria consiste em um corpo de 

doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica. Pode ser visualizada sob 

dois enfoques: como um órgão administrativo com missão, função e princípios 

norteadores definidos no modelo de gestão do sistema empresa; e como uma área 

do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princípios e métodos 

oriundos de outras ciências. 

Silva (2004) ressalta que a implantação da controladoria no setor público não 

é diferente do setor privado, ou seja, as funções e as atividades devam ser 

exercidas de forma semelhantes.  

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração Pública diz respeito às ações que deverão ser tomadas pelos 

gestores públicos a fim de atender às necessidades de interesse público, ou seja, da 

população. Nesse sentido, todo o aparelhamento do Estado deverá estar voltado 

para a concretização do bem comum, através da promoção da educação, saúde, 

segurança e demais direitos assegurados pela nossa Constituição. 

 Meirelles (2002, p.63) afirma que “Administração Pública é, pois, todo o 

aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à 

satisfação das necessidades coletivas”. 

A Administração Pública irá executar com responsabilidade técnica e legal as 

metas orientadas pelo Governo que tem responsabilidade constitucional e política 

(MEIRELLES, 2002). 

A organização da Administração Federal compreenderá a administração 

direta e a administração indireta. Já a organização da Administração Estadual será 

compreendida pela Administração centralizada e administração descentralizada.  

A Administração direta ou descentralizada integra a estrutura administrativa 

de todos os níveis de governo, ou seja, da União, dos Estados, dos Municípios e 

Distrito Federal. Nessa forma de administração as ações serão executadas 

diretamente pelos órgãos públicos.  

No seu emprego mais usual a expressão Administração Direta designa 

apenas o conjunto de unidades que são subordinados à Chefia do Poder Executivo 

(SANCHES, 1997). 



7 
 

 ______________________________________________________________ 

Alunos do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Instituto de Educação Superior Raimundo 
Sá- URSA. 

 Em se tratando da Administração Indireta ou Descentralizada, o Estado irá 

atuar indiretamente na prestação dos serviços públicos. O Estado transferirá para 

outra entidade, autorizada ou criada por ele para prestar o serviço público ou 

atividade de interesse coletivo. Nesse contexto compreendem as autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que exercem o 

papel de descentralizar os serviços públicos (KOHAMA, 2013). 

 

2.3 PAPEL DA CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA  

Surge a necessidade da administração pública elaborar e programar 

mecanismos com informações gerenciais, para satisfação das necessidades e 

expansão do serviço. No conceito teórico o papel da controladoria em vista que a 

mesma garante informações adequadas no processo de tomada de decisões.  

Para um melhor entendimento do papel da controladoria na gestão pública é 

importante lembrar que a gestão é formada por três planos orçamentários, o plano 

plurianual PPA (plano esse que destina e estabelece as diretrizes, objetivos e metas 

num determinado período) - LDO (compreende as metas e prioridade da 

administração pública para exercício do ano seguinte) – LOA (deve conter a 

estimativa das receitas e fixação das despesas).  

É nesse meio onde se encaixa a controladoria e o papel da mesma, pois ela 

controla toda movimentação orçamentária, financeira e patrimonial tendo 

importância para regular as contas públicas e a eficiência da gestão atual ou 

detectar alguma irregularidade. 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A escolha foi dada pela subjetividade do interesse da administração pública, 

tendo como referência a Prefeitura Municipal de Wall Ferraz-PI, estritamente na 

controladoria geral do município que se encontra na mesma.  

A pesquisa foi efetuada com o Controlador Geral do município. E 

desenvolvida com alguns questionamentos mencionados ao mesmo. 

As indagações nos informam, que a controladoria enquanto órgão 

administrativo fiscaliza e avalia a execução dos programas do governo, assim como 
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a avaliação dos resultados, da gestão orçamentária nos órgão e entidades da gestão 

pública municipal. 

A controladoria é subordinada do gabinete do prefeito, por conta de sua 

nomeação ser feita pelo mesmo, para que a este preste o apoio e esclarecimentos. 

Tem como principal atividade desenvolvida a análise de documentação que 

compõem os balancetes mensais. 

 

2.5 RESULTADOS DA PESQUISA 

01. Quanto ao Nível de Escolaridade dos funcionários:  

 Observa que no caso da prefeitura municipal e Wall Ferraz, 71% dos 

servidores possuem nível superior, sendo que 10% destes possuem pós-graduação 

ou especialização em determinada área. 

02. Quanto à importância da Controladoria na gestão pública municipal: 

Assim, de acordo com a pesquisa, a controladoria geral do município é o 

principal órgão responsável pelo cumprimento, acompanhamento e fiscalização das 

normativas relativas à lei e reponsabilidade fiscal em todos os setores da prefeitura, 

desde o uso e empenho de convênio e contratações até as prestações de contas 

finais.  

03. Principais atividades desenvolvidas pela Controladoria Municipal: 

Desse modo, os pesquisados disseram que as principais atividades são 

acompanhar, fiscalizar, auditar o patrimônio, orçamento, a parte contábil da 

administração direta e indireta, sobre a correta aplicação dos recursos. Como 

também auditar os atos financeiros e orçamentários do poder executivo, podendo 

até mesmo propor bloqueio de transferências e da conta bancária quando 

constatado alguma irregularidade ou dano ao patrimônio, sendo também 

responsável por verificar a tramitação dos processos licitatórios.   

04. Quanto as principais dificuldades encontradas no desempenho das 

atividades relativas à controladoria:  
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Com base na pesquisa, nota-se que uma das maiores dificuldades é a falta de 

conhecimento, treinamento e capacitação de profissionais para o bom desempenho 

das funções atrelado à indicação direta de profissional pelo poder executivo, resulta 

em uma cadeia de problemas que infelizmente ocorre em todos os municípios. 

05. Quanto à superação das dificuldades encontradas no desempenho das 

atividades relativas à controladoria: 

De acordo com a pesquisa, percebeu-se que o pesquisado acredita que 

quando a força motriz do profissional em questão for tão somente à obtenção do 

conhecimento e aplicação correta das praticas adquiridas em capacitação ou 

treinamento, e quando não há impedimentos ilegais para o correto uso de suas 

atribuições, a aplicabilidade da mesma transcorre de forma natural e contínua. 

Por tanto nota-se a importância da controladoria na gestão pública municipal 

visto que a mesma possui visão ampla da organização e desse modo deve estar 

atenta às dificuldades e propor soluções gerais, cumprindo assim o seu papel na 

organização pública.    

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A promoção desta produção se deu no sentido de mostrar o papel da 

controladoria na administração pública, a fim de auxiliar a mesma na tomada de 

decisões, atingir os objetivos apresentados no trabalho. Possibilita ainda a 

compreender que a controladoria pode variar de organização para organização. No 

ambiente público, a mesma manterá características de departamento responsável, 

por gerar e transmitir informações necessárias para a tomada de decisões sobre os 

rumos da organização. 

Mesmo com as dificuldades encontradas pela controladoria geral do município 

de Wall Ferraz, no passar do funcionamento as atividades relacionadas à 

controladoria, os responsáveis atuantes na área estão sempre em busca de 

ultrapassagem destas, utilizando várias estratégias para cooperar de forma eficaz na 

organização pública. 
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A conclusão desta pesquisa mostra que a controladoria da organização 

pública tem principal importância para os municípios, tendo em vista que a mesma 

busca tornar a administração transparente para apresentar a sociedade, reduzir os 

gastos públicos e promover a eficiência e eficácia dos gastos públicos. 
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