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Resumo: Este artigo tem como objetivo verificar o controle interno e o recolhimento 
das receitas da Secretaria de Finanças do Município de Picos-PI. Com o propósito 
de se conhecer as estratégias e práticas aplicadas de controle interno que 
contribuem para aumentar o nível de arrecadação dessas receitas municipais. A 
metodologia empregada na pesquisa é de natureza exploratória, fazendo uso das 
leis, pesquisa bibliográficas primárias e secundárias, além de aplicação de 
questionários em campo com os funcionários e entrevistas para levantar mais 
informações de modo a conhecer os tipos de controle utilizados. Observou-se que o 
Secretário de Finanças é o responsável pelo controle interno e que, para 28,6% dos 
funcionários não existe a divisão de funções no setor. Entretanto, os 71,4% possuem 
suas referidas tarefas e cada funcionário desenvolve suas atividades de maneira 
uniforme. Em relação a treinamentos, 85,7% não possuem cursos de capacitação 
regulares para melhorar a operacionalização dos procedimentos de arrecadação e 
12,3% afirmaram que a otimização dessas práticas são realizadas no dia a dia 
através do ofício de seus trabalhos. Além de 71,4% garantirem que não há erros 
intencionais e manipulações nas atividades de controle. Em razão disso, nota-se que 
a Secretaria de Finanças de Picos-PI tem aumentado o volume de arrecadação no 
município. 
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Abstract: This article aims to check the internal control and the collection of revenue 
from the Department of Finance of the Municipality of Picos-PI.Com the purpose of 
knowing the strategies and practices applied in internal control that contribute to 
increase the level of collection of these municipal revenues. The methodology used 
in the research is exploratory in nature, making use of the laws, primary and 
secondary research literature, and field of application of questionnaires and 
interviews with employees to get more information in order to know the types of 
control used. It was observed that the Secretary of Finance is responsible for internal 
control and for 28.6% of employees there is no division of labor in the sector. 
However, 71.4% said their tasks and each employee their activities in standard form. 
Regarding training, 85.7% do not have regular training courses to improve the 
operation of the storage procedures and 12.3% spoke that optimization of these 
practices are carried out on a daily basis by letter of their work. In addition to 71.4% 
ensure that no unintended errors and manipulations in control activities. Because of 
this, it is noted that the Finance Secretariat of Picos-PI has increased the storage 
volume in muncipio. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
O mundo globalizado está passando por um profundo processo de 

transformação decorrente do alto grau de competitividade entre países e entre 

organizações e do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Essa 

dinâmica está provocando novos e grandes desafios para os gestores públicos e as 

informações têm se tornado cada vez mais um recurso estratégico dos entes 

públicos. Com essa mudança de paradigma a sociedade está cada dia mais 

exigente e o ente público é obrigado a desenvolver um planejamento estratégico que 

atenda as novas necessidades da comunidade, com decisões no presente que 

deem suporte e bons resultados no futuro. Surgindo neste contexto, a controladoria 

passa a desenvolver um papel gerencial por um profissional contábil capacitado e 

com um conhecimento amplo. 

O controle interno em uma entidade desempenha como objetivo maior, a 

proteção do patrimônio, o que se manifesta como resultado, e, obviamente, constitui 

ferramenta de apoio à contabilidade, o que revela a necessidade de estudos 

direcionados nessa área, tendo em vista a importância de um sistema de controle 

interno que evidencie indicadores de excelência na execução das políticas públicas.  

A justificativa deste estudo sobre o controle interno na arrecadação das 

receitas municipais de Picos-PI dar-se-á pela necessidade de se conhecer que 

estratégias de controle interno existem na Secretaria e que tem contribuído para 

elevar a arrecadação das receitas municipais. 

Contudo, elegeu-se como objeto de estudo: O controle interno e arrecadação 

da receita municipal, de competência da Secretaria de Finanças de Picos-PI, a fim 

de identificar a atuação do controle interno existente na Secretaria e para verificar e 

compreender como este está contribuindo para aumentar a arrecadação das 

receitas do município de Picos-PI, buscando apresentar os requisitos necessários à 

eficácia da entidade, a importância deste controle para a organização, 

operacionalização e gestão na administração pública municipal, além de evidenciar 

a relação existente entre os mecanismos de regulação do Sistema de Controle 
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Interno previstos na legislação municipal e a operacionalização prática do controle 

interno nas finanças de Picos-PI. 

Portanto, esse controle é a base para a organização da Administração 

Pública, bem como uma ferramenta capaz de acompanhar de perto o 

desenvolvimento de todas as ações propostas, corrigindo os rumos no decorrer do 

processo em busca de sua eficácia operacional. Diante do exposto, como a 

Secretaria de Finanças de Picos-PI vem utilizando-se do apoio do controle interno 

para programar e aumentar a arrecadação das receitas municipais? 

 

2 CONTROLE INTERNO 

 

De acordo com Martins (2005) a controladoria surgiu nos EUA precisamente 

nas grandes corporações norte americanas no início do século XX com a finalidade 

de realizar um rígido controle das empresas, porém, ela se expandiu em virtude das 

movimentações do cenário econômico mundial e do aumento das demandas 

informacionais e mais tarde no Brasil, não se tem uma data precisa para o 

surgimento do termo controladoria ou controller. Possivelmente com a instalação das 

multinacionais americanas. 

Antes do seu surgimento, cabia à contabilidade fornecer as informações 

necessárias para dar apoio a tomada de decisão das organizações. Porém com a 

evolução das empresas, a contabilidade se tornou ineficaz para o fornecimento de 

dados para o gestor decidir sobre o futuro da organização, tendo em vista que essa 

ciência fornece apenas parte das informações necessárias. 

Afirma Corbari (2008) que a ação da controladoria começou a ter maior 

relevância a partir da metade do século XX, quando a contabilidade societária 

passou a ter autonomia, não dependendo efetivamente de um governo para decidir 

como será a contabilidade da empresa. O controlador ou controller deve atuar como 

um comunicador nesta estrutura sistêmica racional cujo objetivo maior é a melhoria 

continuada da atuação institucional. E na administração pública, esse controle é um 

instrumento que deve atuar de forma preventiva, em todas as suas funções, 

administrativa, jurídica, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de recursos 

humanos, dentre outras, na busca da realização dos objetivos a que se propõe. 
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Dentre as normas legais a serem seguidas e obedecidas pelos entes 

públicos, avulta a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n. 

101/2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e 

corrijam os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-

se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização, como 

premissas básicas e os seus dispositivos. 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

Para Frazetti (2009, p. 28), “a evolução da controladoria está ligada 

diretamente a necessidade de se dispor de informação de gestão, ou seja, a 

importância de possuir informações relevantes para subsidiar o processo de 

planejamento, execução e controle das organizações.” Dessa forma, o papel da 

controladoria se torna extremamente necessário para o auxílio da gestão 

empresarial, pois ela cria relatórios que saem da visão estritamente financeira e dá 

modelo de tomada de decisão que estuda o ambiente interno, micro e macro 

ambiente econômico, viabilizando e agilizando a atuação estratégica-organizacional. 

 

Assim, as atividades e os procedimentos de controle interno assumem grande 

relevância, como instrumento que mantêm fluxo atualizado de informações 

gerenciais à tomada de decisão e de garantir tranquilidade ao chefe pelos trabalhos 

desempenhados por seus auxiliares (MIGLIAVACCA, 2002; ATTIE, 2007; 

NASCIMENTO; OTT; SILVA, 2007). 

Vale destacar o controle interno em um conjunto de procedimentos 

implantados pela administração para assegurar o alcance dos resultados 

estabelecidos e a observância das políticas e diretrizes planejadas para cada 

administração. 

O conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos 

interligados e utilizados com vistas a assegurar que os objetivos dos 

órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados, de 

forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo 
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da gestão, até a consecução dos objetivos fixados. (CATTELI, 

2000, p. 47) 

2.2 Metodologia 

 

A pesquisa é de natureza exploratória, pois busca conceitos e fundamentos 

que justifiquem o estudo, visando um melhor desenvolvimento do tema e dos 

objetivos da pesquisa, fazendo o uso teórico das leis, análise através da pesquisa 

bibliográfica em livros, pesquisa em sites de internet especializados e em revistas 

que possam enriquecer o conteúdo.        

Além disso, será realizada uma pesquisa de campo, através de um 

questionário, em anexo, que será aplicado aos funcionários da Secretaria de 

Finanças do Município de Picos/PI, com a utilização de observações e entrevistas 

objetivando levantar informações, de modo a conhecer os tipos de controles 

utilizados por esta Secretaria que tem contribuído para o aumento da arrecadação 

das receitas municipais de 2014 a 2015; sendo realizado com uma amostra de 07 

(sete) funcionários que exercem atividades na mesma. 

 

2.3 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Os dados obtidos para a esta pesquisa foram coletados a partir de um 

questionário feito na Secretaria de Finanças de Picos-PI, e tem como base verídica 

as informações repassadas pelos funcionários desta, através de perguntas objetivas 

e subjetivas sobre os sistemas de funcionamento, operação, gestão e controle da 

arrecadação municipal feitos diariamente por um banco de dados e, mensalmente é 

feito um mapa de toda a arrecadação para serem contabilizadas e analisadas as 

receitas. 

Pode-se perceber, de acordo com o exposto neste artigo, que a Secretaria de 

Finanças de Picos-PI possui em sistema de controle interno, como ilustrado nos 

gráfico abaixo em 100%, que controla toda a arrecadação de tributos inerentes à 

referida esfera e o Secretário de Finanças é o responsável por todo o controle 

interno dessas arrecadações. 
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    Fonte: Dados da pesquisa. Maio, 2016. 

Além disso, foram feitas perguntas sobre a determinação das funções e 

responsabilidade, onde 28,6% dos funcionários responderam que não existe essa 

divisão e 71,4% responderam que há uma divisão dessas funções dentro do setor 

de finanças, em que cada funcionário (Técnico Fiscal da Receita Municipal, Auditor 

Fiscal de Tributos, Auditor Fiscal da Receita Municipal) realiza suas determinadas 

funções. 

   

      Fonte: Dados da pesquisa. Maio, 2016. 

A análise do gráfico 04 mostra que 85,7% dos funcionários da Secretaria de 

Finanças de Picos-PI não possuem treinamentos regulares para otimizar a 

operacionalização dos procedimentos de arrecadação do município e 12,3% 

responderam que existem treinamentos, porém muito poucos. E que essa 

operacionalização é otimizada de forma prática no dia a dia do trabalho. 

  

Fonte: Dados da pesquisa. Maio, 2016. 

Gráfico 02 - Responsável pelo Controle Interno

Controlador Secretário   Outro
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Gráfico 03 - Determinação de funções e responsabilidades

Sim Não   Não sei
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Gráfico 04 - Treinamentos para otimizar a operacionalização dos procedimentos de 

arrecadação.
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Como toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, se faz necessário 

um planejamento para um controle maior na hora da tomada de uma decisão. Dessa 

forma, se tratando em uma área do setor público que atua diretamente com dinheiro 

de tributos oriundos da sociedade, o planejamento de controle interno é feito 

constantemente na Secretaria de Finanças de Picos-PI através de relatórios como 

instrumentos de tomada de decisão. Entretanto, ainda existem algumas falhas 

nesses processos de controle, como ilustrado no gráfico abaixo que 14,3% dos 

funcionários do setor de finanças responderam que já houve erro intencional ou 

manipulações nas atividades de controle interno e outros 14,3% não souberam 

responder. Porém, 71,4% garantem que não houve erros nesse processo de gestão. 

    

       Fonte: Dados da pesquisa. Maio, 2016. 

 

Em razão desse planejamento, a Secretaria de Finanças do Município de 

Picos-PI vem aumentado de forma considerável a arrecadação dos tributos oriundos 

dessa esfera, com recolhimento de contribuintes do Imposto Sobre Serviços (ISS) e 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), fazendo decretos de 

parcelamentos de débitos anteriores de contribuintes inadimplentes com descontos 

de juros e multas, além de aderir uma maior fiscalização por parte do recolhimento 

dessas receitas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Controlar o orçamento público é uma tarefa fundamental e indispensável na 

gestão governamental, pois ter um orçamento adequado à estrutura da entidade 

pública fortalece o desenvolvimento de suas atividades. A Constituição Federal, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e outras normas legais, estabelecem e exigem um 

diálogo entre o ente público e a sociedade civil, o que favorece a boa aplicação dos 

Gráfico 05 - Erro intencional ou manipulação.
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recursos públicos, e a resolução mais ágil dos principais problemas enfrentados pela 

população. Atentando a isso, a Secretaria de Finanças de Picos-PI vem aumentado 

o nível de arrecadações com a aplicação de políticas públicas, e disponibiliza no 

Portal da Transparência exigido mediante Lei Complementar Nº 131 de 27 de maio 

de 2009, todos os recursos de entradas e saídas dos cofres públicos, bem como as 

arrecadações dos tributos municipais.  

Portanto, torna-se necessário, enfatizar que esta investigação servirá como 

base para direcionar novas pesquisas. Contudo, não há pretensões de cessar toda a 

problemática que envolve o tema, mas propor uma análise e uma maior reflexão e 

discussão com base na literatura pertinente, pois se considera o controle interno 

como ferramenta fundamental na gestão pública. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ACADÊMICA 

 

TEMA: CONTROLE INTERNO E INCREMENTAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 

DE PICOS - PI 

CARGO QUE OCUPA:______________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO:_____________________________________________ 

FORMAÇÃO:______________________________________________________ 

QUESTÕES 

Responda as questões abaixo e lembre-se que você pode marcar mais de uma 

alternativa nas questões objetivas. 

1. A Secretaria de Finanças tem um sistema de controle interno da arrecadação 

municipal. 

(    )sim                              (     ) não 

2. Quem é o responsável pelo controle interno da secretaria de finanças. 

(    ) secretario 

(    ) controlador 

(    )outro    

3. Como é feito o controle da documentação comprobatória da arrecadação 

municipal. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Qual a periodicidade em que são feitas as conciliações e análises da 

arrecadação municipal. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Na secretaria de finanças há uma determinação de funções e responsabilidades. 

(     ) sim              (     ) não 

6. Há treinamentos regulares para otimizar a operacionalização dos procedimentos 

de arrecadação. 

(     ) não              (     ) sim      

Quem realiza:______________________________________________________ 

7. Os relatórios de controle interno realizado pela secretaria de finanças têm servido 

como instrumento de tomada de decisão. 

(    ) sim               (     )não 

8. Que tipos de planejamentos estão sendo desenvolvidos pela secretaria para 

maximizar a arrecadação municipal. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Que tipos de relatórios são utilizados para melhorar o acompanhamento das 

receitas municipais. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Durante as atividades de controle interno já foi identificado algum erro intencional 

ou manipulações 

(    ) sim                (     ) não 

 

Obrigada por contribuir com esta pesquisa  


