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1. CONTROLE INTERNO: CONCEITO 

  

“Sistema responsável por realizar, em harmonia com os órgãos de controle externo, a fiscalização 

financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública”. “Tais órgãos detêm 

competência ratione materiae parelha à dos órgãos de Controle Externo, sem contudo possuir as 

atribuições de julgamento administrativo e de coerção” (LUCIANO FERRAZ).  

  

 “Controle Interno é a forma que a Administração possui para verificar a regularidade e a legalidade de seus 

próprios atos, no sentido de se ater aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, em 

que se inclui, inclusive, avaliação envolvendo a conveniência administrativa do ato praticado”.  (HÉLIO 

SAUL MILESKI) 



 

 

Diferença entre “sistema de controle interno” e “controle interno”.  

  

Rodrigo Pironti Aguirre de Castro considera que o sistema de controle interno é o gênero do qual “o 

controle interno (representado pelo respectivo órgão de controle que o engendra) é espécie”. 

 

Assim, sistema de controle interno seria o conjunto de órgãos descentralizados de controle interligados 

por mecanismos específicos de comunicação e vinculados a uma unidade central de controle, com 

vistas à fiscalização e avaliação da execução orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e 

operacional da entidade controlada, no que tange, principalmente, à legalidade e eficiência de seus 

atos. 

  

Diferentemente, conceitua controle interno como “o conjunto de métodos, processos e recursos 

empregados pela própria estrutura interna de produção de ato, com vistas a impedir o erro, a fraude, a 

ineficiência para realizar com plenitude a legalidade almejada da atuação administrativa”.  

  



 

 

A Constituição é objetiva ao determinar que os poderes constituídos mantenham esse referido 

sistema que, composto de elementos finalísticos, sob perspectiva unitária integrada, estará 

disponível para avaliar o cumprimento de metas orçamentárias; comprovar a legalidade e avaliar 

os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão pública; exercer o controle das operações 

de créditos e apoiar o controle externo. 

 

  

O que o texto constitucional impõe é tão somente que se instituam sistematicamente mecanismos 

específicos de controle interligados entre os órgãos públicos pertencentes a uma mesma 

Administração para fiscalizar e avaliar sua própria execução orçamentária, contábil, financeira, 

patrimonial e operacional, no que tange, principalmente, à juridicidade e eficiência de seus atos. 



 

 

O intuito do legislador, e o regime jurídico que se criou em nosso ordenamento jurídico, é o do 

Sistema de Controle Interno, que necessariamente deverá ser executado por unidades 

administrativas de Controle Interno, com servidores efetivos ocupantes de cargos especificamente 

destinados à função.    

  

 

Assim, conceituamos Sistema de Controle Interno como a composição de elementos sob 

perspectiva unitária disponíveis para controlar a juridicidade dos atos praticados no âmbito interno 

da própria Administração controladora, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento de metas 

orçamentárias, adequar os resultados da gestão pública quanto à eficácia e eficiência, controlar as 

operações de créditos e apoiar o controle externo. 

 

 



 

 

2. HISTÓRICO DO CONTROLE INTERNO NO BRASIL 

  

CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO 1824 

 

- Possibilidade de qualquer cidadão apresentar aos Poderes Legislativo e Executivo reclamações, 

queixas ou petições para expor violação da Constituição, requerendo a responsabilidade dos 

infratores. 

 

- Competência do Poder Moderador de exercer funções típicas de auditores e controladores, no 

que se referia ao julgamento disciplinar contra servidores. 

  



 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1934 

 

- Embrião de controle interno com a previsão da existência de um ou mais Conselhos Técnicos, 

coordenados, segundo a natureza de seus trabalhos, em Conselhos Gerais, como órgãos 

consultivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no âmbito de cada Ministério.  

 

- Função de opinião e parecer sobre matérias de natureza técnica, sendo vedado a qualquer 

Ministro tomar deliberação contrária ao parecer do Conselho. 

 

  



 

 

 

LEI FEDERAL N. 4.320/64 

 

- Previsão expressa do Controle Interno. 

  

- Capítulo específico para o controle interno referente ao controle da execução orçamentária. 

  

- Art. 76: competência do Poder Executivo para exercer o controle de “legalidade dos atos de que 

resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de 

direitos e obrigações”, de “fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por 

bens e valores públicos”, e de “cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 

monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços”. 



 

 

- Lei recepcionada pela Constituição de 1988, com as seguintes disposições fundamentais sobre o 

exercício do controle interno: 

 

-  “verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e 

subsequente”. 

  

-  “além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, 

poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os 

responsáveis por bens ou valores públicos”.  

 

- Competência dos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes para verificar a exata 

observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do 

sistema que for instituído para esse fim.  



 

 

 

- Previsão de que caberá ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro 

indicado na legislação o controle do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 

monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

 

  

DECRETO-LEI N. 200/67 

 

- Menção do controle interno na existência de órgãos centrais de planejamento, coordenação e 

controle financeiro na estrutura de cada Ministério Civil. 

 

  

 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1967 

 

 

- Artigos 71 e 72: controle interno como integrante do sistema de auditoria financeira e contábil da União. 

 

- Controle Interno tinha por finalidade criar condições indispensáveis para a eficácia do controle externo e 

para assegurar regularidade à realização da receita e da despesa, acompanhar a execução de 

programas de trabalho e do orçamento e avaliar os resultados alcançados pelos administradores e 

verificar a execução dos contratos. 



 

 

3. CONTROLE INTERNO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

- Regime Jurídico do Controle Interno (dispositivos expressos referentes ao sistema de controle 

interno da Administração Pública, criando relações de coordenação e subordinação entre as 

normas). 

  

- Art. 70: Previsão do Sistema de Controle Interno ao lado do controle externo exercido pelo 

Congresso Nacional, visando à 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. 

  

 



 

 

 

- Sistema que deve ser estruturado em todos os Poderes de cada ente federativo, como instrumento 

administrativo do próprio órgão que o instituiu em apoio à função fiscalizatória exercida pelo controle 

externo.  

 

- Deve ser organizado na estrutura interna do Poder Executivo, Judiciário ou mesmo do Legislativo, 

para atuar como instrumento do controle interno na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da Administração; 

 

- Independência e autonomia devem ser sobrepostas a qualquer interesse que não represente o 

interesse público.  

 



- Art. 74: “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, de 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, de exercer o controle das operações de 

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e ainda de apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional”. 

 

- Previsão de obrigatoriedade do agente público responsável pelo controle interno de dar ciência ao 

Tribunal de Contas no momento em que tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade no seio da Administração, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

- Aplicação simétrica das normas constitucionais aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  



- Cabe a cada Poder criar no seu âmbito de competência as normas que possibilitarão o 

desenvolvimento do sistema de controle interno, pois inexiste regramento que determine a forma 

que cada ente definirá o controle interno em sua estrutura. 

 

 



 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 

- Novas atribuições ao sistema de controle interno.  

 

- Art. 54: Relatórios de gestão fiscal quadrimestral, assinados pelos titulares dos Poderes e órgãos 

mencionados no art. 20 da mesma lei, deverão também ser assinados pelas autoridades 

responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno.  

 

- Art. 59: Sistema de Controle Interno de cada Poder deve, ao lado do Poder Legislativo, do 

Tribunal de Contas e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento de suas normas, com ênfase 

no que se refere ao atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 

limites e condições para a realização de operações  de  crédito  e  inscrição  em  restos  a  pagar,  



 

 

medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, providências 

tomadas para recondução do montante das dívidas consolidadas e mobiliárias aos respectivos 

limites, destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 

constitucionais e as previstas na mesma lei, e cumprimento do limite de gastos totais dos 

legislativos municipais, caso necessário. 

 



 

 

PROJETOS LEGISLATIVOS: PLS N. 229/09 E PEC N. 45/09 

 

PLS N. 229/09: “Projeto de Lei da Qualidade Fiscal”.  

Atribuição de maiores competências ao Sistema de Controle Interno além daquelas previstas no art. 

74 da Constituição Federal, são elas: 

 

- a) proteger o patrimônio público;  

 

- b) promover a confiabilidade das informações contábeis, financeiras e operacionais;  

 

- c) estimular a aderência as políticas da administração pública;  

 

- d) suprimir controles e demais ritos administrativos que se evidenciem como meramente formais, 

como duplicação ou superposição de esforços, ou ainda cujo custo exceda os benefícios 

alcançados;  



 

 

 

- e) mitigar os riscos inerentes a gestão, racionalizando os procedimentos e otimizando a alocação 

dos recursos humanos, materiais e financeiros; 

  

- f) apoiar o aperfeiçoamento das práticas administrativas do respectivo órgão, contribuindo para a 

identificação antecipada de riscos e para a adoção de medidas e estratégias de gestão voltadas 

a correção de falhas, ao aprimoramento de procedimentos e ao atendimento do interesse público; 

 

- g) orientar os gestores quanto a utilização e a prestação de contas de recursos transferidos a 

entidades públicas e privadas por meio de convênios, acordos ou termos de parceria;  

 

- h) assessorar os gestores quanto ao cumprimento das normas de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial e das normas referentes a aposentadorias e pensões;  



- i) prestar informações ao superior hierárquico do órgão ao qual está vinculado 

administrativamente sobre o andamento e os resultados das ações e atividades de sua unidade, 

bem como sobre possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão pública. 

  

Estabelece novas e especificas funções ao sistema de controle interno: 

 

- a) Ouvidoria, que fomentará o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, 

registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados a 

sociedade e sobre a adequada aplicação de recursos públicos; 

 

- b) Controladoria, que subsidiará a tomada de decisão governamental e propiciará a melhoria 

continua da qualidade do gasto público, a partir da modelagem, sistematização, geração, 

comparação e analise de informações relativas a custos, eficiência, desempenho e cumprimento 

de objetivos; 

  

 



 

- c) Auditoria, como instrumento visando a prestação de contas, que avaliará ações 

implementadas pela administração pública segundo critérios previamente definidos e 

adequados, com o fim de expressar uma conclusão quanto ao funcionamento de políticas 

públicas para a gestão responsável e para a sociedade; 

 

 

- d) Correição, que terá a finalidade de apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 

administração pública e de promover a responsabilização dos envolvidos, por meio dos 

processos e instrumentos administrativos tendentes a identificação dos fatos apurados, a 

responsabilização dos agentes e a obtenção do ressarcimento de eventuais danos causados 

ao erário. 



 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL – PEC N. 45/09 

 

Objetivo: organizar as atividades do sistema de controle interno, estabelecendo o desempenho das 

ações por órgãos de natureza permanente e por servidores concursados organizados em carreiras 

especificas, aplicável a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.  

  

Também reitera as quatro macro funções do sistema de controle interno:  

 

- Auditoria,  

- Ouvidoria,  

- Controladoria  

- Correição. 



 

 

 

4. CONTROLE INTERNO E OS TRIBUNAIS DE CONTAS 

  

Entre os Tribunais de Contas, da União e dos Estados, identifica-se uma noção de controle interno 

distinta de sistema de controle interno ou unidade central de controle interno. 

 

- Controle Interno: procedimento realizado por todo servidor público, em especial pelos que 

ocupam postos de chefia. 

 

- Unidade Central de Controle Interno: unidade administrativa responsável por centralizar 

informações e checar, de forma articulada e integrada, a eficiência de todos aqueles controles 

setoriais, sob estruturação apresentada em lei local. 

 

 



- Sistema de Controle Interno: processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional, 

integrado ao processo de gestão em todas as áreas, estruturado para enfrentar riscos e fornecer 

razoável segurança de que na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os 

princípios constitucionais da administração pública serão obedecidos e os seguintes objetivos gerais 

de controle serão atendidos: 

 

- a) eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das 

operações; 

- b) integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de 

decisões e para o cumprimento de obrigações de prestação de contas; 

- c) conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, politicas, programas, planos e 

procedimentos de governo e da própria instituição; 

- d) adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, 

mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

 



 

 

 

A unidade central de controle interno acompanha basicamente as mesmas atividades financeiras e 

operacionais fiscalizadas pelos Tribunais de Contas, além de apoiar o controle externo, a cargo dos 

Tribunais de Contas (art. 74, IV e § 1º da CF), podendo, ainda, ampliar sua área de atuação. 

  

Responsável pela coordenação do controle interno passa a figurar como interlocutor privilegiado da 

Corte de Contas, compartilhando informações e orientando os administradores nos atos de gestão. 

  

A unidade de controle interno não possui as prerrogativas de decisão do controle externo, ou seja, 

não julga contas anuais, nem registra admissões e aposentadorias, tampouco aplica multas ou 

susta atos tidos irregulares, todavia, detém necessário e essencial papel a boa gestão dos recursos 

públicos. 



 

Antes da Constituição de 1988, o controle interno era somente exercido pelo Poder Executivo. 

Agora, cada Poder estatal dispõe de sua própria vigilância interna, podendo ser integrada a 

existente nos outros Poderes (art. 74 da CF). 

 

No juízo das contas anuais, os Tribunais de Contas vem indicando muitas falhas de gestão 

financeira em decorrência de ausência ou falha na implantação do sistema de controle interno. 

  

Existem inclusive, irregularidades recorrentemente apontadas referente a gestão de entidades da 

administração indireta e de regimes de previdência. 

 

  

 

 



 

 

Gestão das Receitas 

  

  Cadastros de contribuintes desatualizados e monetariamente defasados; 

  

  Falta de segregação entre as funções de lançadoria, arrecadação, fiscalização e contabilidade; 

  

  Renuncia irregular de receitas, sem os rigores do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

 



Precatórios Judiciais 

  

 Insuficiente pagamento frente ao regramento constitucional; 

  

 Falta de evidenciação contábil da dívida judicial, quer no passivo financeiro - precatórios já 

vencidos, quer no passivo consolidado - precatórios com vencimentos superiores a 12 meses; 

 

Outras Despesas 

  

 Gastos não amparados no princípio da legitimidade, ou seja, sem o lastro do interesse público. 

São as chamadas despesas improprias, como por exemplo, promoção pessoal de agentes 

políticos, anuidades de conselhos profissionais; gastos exagerados e desmotivados em viagens 

oficiais; 

  

 



 

 

 
 

 

 Baixa confiabilidade da documentação de suporte - notas fiscais rasuradas ou com descrições 

genéricas, sem identificação de quantitativo ou destinação; 

  

 Despesas empenhadas contra dotações indevidas, ensejando o não cumprimento da Lei 

Orçamentaria Anual; 

  

 Nota de Empenho com histórico genérico, vago, impreciso; 

  

 Liquidação deficiente da despesa sem documentos hábeis, como,  atestados de medições, 

atestados sem a comprovação do responsável que recebeu a mercadoria ou o serviço. 

 

 



 

Execução Orçamentária 

  

 Contabilização menor da despesa, por meio do cancelamento de empenhos liquidados e do não 

empenhamento de despesas incidentes no exercício, como folha de pagamento e encargos 

patronais relativos ao mês de dezembro; 

 

 Cancelamento de restos a pagar processados, ocasionando receita escritural fictícia e fabricado 

superávit financeiro para abertura de credito adicional; 

  

 Amparo irregular do déficit orçamentário, mediante superávit financeiro alusivo ao regime próprio 

de previdência ou em saldos de fontes de receitas vinculadas. 

 



   

Licitações 

  

 Editais com cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes; 

  

 Editais que não priorizam a micro e a pequena empresa; 

  

 Expedição de Convites sempre para os mesmos proponentes; 

  

 Utilização de Convites ao invés do Pregão, sem justificativa; 

  

 Fracionamentos licitatórios; 

  

 Contratação direta por emergência não caracterizada. 



 

 

Pessoal 

  

 Contratações temporárias sem processo seletivo ou sem a caracterização de situação de 

emergência ou excepcional interesse público; 

  

  Contratações temporárias reiteradas para os mesmos cargos, funções ou atividades ao invés 

do provimento permanente por meio de concurso público; 

  

 Cargos em comissão sem a descrição das atividades, sem a qualificação para o seu 

preenchimento e sem os requisitos constitucionais de chefia, direção e assessoramento;  

  

 Excesso de cargos em comissão relativamente aos de natureza permanente;  

  



 Admissões em momento de superação do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal - 

95% do teto de cada Poder; 

  

 Gratificações estabelecidas sem critérios objetivos ou concedidas em razão de atribuições 

inerentes ao cargo, como por exemplo, gratificação por curso universitário a procurador jurídico; 

 

Ordem Cronológica de Pagamentos 

  

 Existência de Restos a Pagar liquidados, o que, por si só, já indica preterição na cronologia de 

desembolsos; 

  

 Alteração da ordem cronológica sem a previa publicação da justificativa da autoridade competente. 

 



Em suma, para os Tribunais de Contas, a partir do art. 74 da Constituição Federal e do art. 59 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, as atribuições do controle interno podem ser entendidas 

especificamente do seguinte modo: 

 

- Avaliar o cumprimento das metas propostas nos três instrumentos que compõem o processo 

orçamentário: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (art. 74, I, da CF e art. 75, III, da Lei 4.320, de 1964).  

 

 

- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (art. 74, II, da CF e art. 

75, I, da Lei 4.320, de 1964). A modo do art. 77 da Lei 4.320, essa verificação será previa (antes 

de o ato financeiro produzir efeitos), concomitante (ao longo da execução do ato financeiro) e 

subsequente (após a realização do ato financeiro em certo período de tempo).  

 

 



 

 

- Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (art. 74, II, da 

CF). 

 

- Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do terceiro setor (art. 74, II, 

da CF). 

 

- Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o Prefeito ou o Presidente da Câmara 

Municipal e, também, com o responsável pela administração financeira (art. 54, parágrafo único, da 

LRF). 

 

- Atentar se as metas de superávit orçamentário, primário e nominal devem ser cumpridas (art. 59, I, 

da LRF).  

 



 

 

- Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos limites e condições das Resoluções 40 e 

43/2001, do Senado (art. 59, II, da LRF). 

 

- Verificar se os empréstimos e financiamentos vem sendo pagos tal qual previsto nos 

respectivos contratos (art. 59, II, da LRF). 

 

- Analisar se as despesas dos oito últimos meses do mandato tem cobertura financeira, o que 

evita, relativamente a esse período, transferência de descobertos Restos a Pagar para o 

próximo gestor político (art. 59, II, da LRF). 

 

- Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida 

consolidada a seus limites fiscais (art. 59, III e IV, da LRF). 

 

 



 

 

 

 

- Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em gastos de capital 

e, não, em despesas correntes; isso, a menos que lei municipal permita destinação para o regime 

próprio de aposentadorias e pensões dos servidores (art. 59, VI, c/c art. 44, ambos da LRF). 

 

- Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais das Câmaras Municipais (art. 59, VI, 

da LRF). A vista do porte populacional do município, as Edilidades podem gastar entre 3,5% a 

7,0% da receita tributária ampliada do ano anterior (art. 29-A da Constituição). 

 

- Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos (art. 75, II da Lei 

4.320, de 1964).  

 



Para os Tribunais de Contas a estrutura de controle interno deve estar diretamente vinculada ao 

dirigente máximo: Prefeitura - Prefeito; Câmara dos Vereadores - Presidente da Mesa Diretora; 

Administrações Indiretas - Presidentes, Diretores-Presidentes ou Superintendentes. 

 

Sistema de Controle Interno deve ser instituído por Lei contendo incumbências desse órgão, o 

perfil e o processo de escolha dos controladores internos, bem como os deveres e, sobretudo, as 

fundamentais garantias funcionais desses servidores, os quais não poderão ser transferidos ou ter 

seu trabalho impedido por qualquer agente político. 

 

Nas pequenas entidades, de pouca movimentação financeira, para elas um único servidor pode 

responder pelo controle interno, e, sob certas condições, não há necessidade de nova contratação 

para tais; bastaria  especifica  gratificação  para  o  servidor  designado  mediante  previsão  legal, 

 

 

 



 

 

  

conforme as possibilidades financeiras da entidade, ou a possibilidade de o servidor ou a estrutura 

administrativa responder por todos os poderes e órgãos que compõem o ente governamental. 

 

De seu turno, entidades cujo volume de atividades de controle interno comportem dedicação 

exclusiva, o cargo de controlador interno poderia ser criado por lei especifica e ser provido 

mediante especifico concurso público. 

 

É necessário mensurar a quantidade ideal da estrutura do órgão de controle interno em razão das 

atividades que serão desenvolvidas por este setor, podendo ser conferido o status de Secretaria, 

Departamento, Divisões ou Seções. 

 

 



 

 

 

Sob tal cenário, a normatização daquele controle interno pode dispor, entre outros aspectos, 

sobre: 

 

- tempo de serviço necessário para seus componentes, nele comprovando honestidade, ética, 

bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto dos 

encargos operacionais e financeiros do respectivo órgão ou entidade; 

 

- hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, por exemplo, na Sumula Vinculante 

13 do Supremo Tribunal Federal, bem como situações que configurem conflito de interesses, 

que ferem a autonomia que deve dispor o Controlador. 

 



 

 

 

Até que tal estrutura administrativa não esteja formalizada, é necessário que a atividade seja 

exercida por servidor efetivo, ainda que sob designação, em face das garantias mínimas que são 

inerentes a esse tipo de servidor.  

 

Existem limitações constitucionais, legais e jurisprudenciais acerca da designação de servidores 

para ocupar o cargo de controlador interno. Alguns Tribunais de Contas entendem que por meio da 

norma local, poderá o legislador prever outras hipóteses de incompatibilidade ou impedimento 

baseadas em laços de parentesco ou outros tipos de vínculos aplicáveis ao exercício da função. 

 

Existem ainda limitações de conflito de interesse e que ferem a autonomia que deve dispor o 

controlador. Como exemplo, a recomendação para que o servidor responsável pelo controle 

interno não faça parte de comissões de licitação, sindicância, processo administrativo, inventario, 

atividades político partidárias, entre outros. 

 

 



  

 

O entendimento de alguns Tribunais de Contas ainda militam no sentido de que a normatização do 

Controle Interno pode dispor que seus componentes devam ter certo tempo de serviço, de 

preferência, que já tenham passado pelo estágio probatório, comprovando honestidade, ética, bom 

relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto dos encargos 

operacionais e financeiros do respectivo órgão ou entidade. 

 

Ainda nesse aspecto, a normatização deverá dispor sobre a qualificação do controlador em 

grandes cidades, que será graduado com ensino superior em áreas correlatas a Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Gestão de Politicas Publicas, Economia ou outras áreas de 

conhecimentos que envolvam em sua grade curricular a área da Administração Pública, podendo 

ser cumulado com experiencia mínima de tempo de atividade na atividade correlata. 

 



 

Com relação ao treinamento dos controladores internos deve-se destacar a pesquisa cientifica 

realizada pelo TCE-MG, em que se observa que os recursos humanos qualificados e capacitados 

tecnicamente, com experiência em administração pública, atualizados, comprometidos com a 

Instituição, independentes em sua atuação profissional, que tenham um bom relacionamento com os 

demais servidores e que tenham, acima de tudo, uma postura ética e moral são os principais 

responsáveis pelo sucesso de um Sistema de Controle Interno. 

  

O êxito das atividades exercidas por responsáveis pelos setores de Controle Interno na área 

pública, em especial nos Municípios, está diretamente relacionado ao grau de conhecimento da 

legislação e das normas que disciplinam suas atividades. 

 



Quesitos a serem analisados nos procedimentos de avaliação interna: 

 

Gestão de Precatórios Judiciais 

- Emitiu o Tribunal de Contas alerta sobre insuficiente pagamento judicial? 

 

- O último mapa orçamentário e a anterior dívida judicial estão sendo pagos conforme as mais 

recentes determinações do Supremo Tribunal Federal – STF? 

 

- Toda a dívida judicial está devidamente contabilizada no Balanço Patrimonial? 

 

- O registro analítico de precatórios contém as seguintes informações: data do ajuizamento, 

número do precatório, tipo da causa julgada, nome do beneficiário, valor do precatório a ser 

pago, data do trânsito em julgado, número e data do empenho e data do efetivo pagamento? 

 

- Houve acordos locais de parcelamentos? Foram registrados na Justiça? Estão sendo honrados? 

 



Despesas Gerais 

 

- O ente público está realizando despesas tidas improprias ? 

 

Exemplos de gastos que ferem o interesse público:  

a) falta de modicidade nos gastos em viagem oficial;  

b) promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, em afronta ao art. 37, § 1º da Constituição;  

c) pagamento de multas pessoais de trânsito;  

d) pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros;  

e) gastos excessivos com  telefonia celular;  

f) distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes;  

g) festas de confraternização dos funcionários públicos;  

h) assinatura de TV a cabo e revistas que não veiculam temas ligados à Administração Pública? 

 



 

 

 

  

- Relativas a criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as despesas foram 

instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de 

compatibilidade com o PPA e a LDO (obs.: do contrário, o gasto é tido não autorizado, irregular 

e lesivo ao patrimônio público; art. 15 da LRF)? 

 

- Atendem a especifica lei municipal, os dispêndios sob regime de adiantamento? 

 

- Na prestação de contas de adiantamentos, o nome da empresa coincide com o CNPJ e o ramo 

de atividade, informados ambos em www.sintegra.gov.br? 

 

- As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa? 

  

http://www.sintegra.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
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- A liquidação do gasto obedeceu ao que segue:  

 

a) O responsável pela liquidação está claramente identificado, mediante aposição de carimbo 

que revele nome e número de documento oficial (RG ou registro funcional)?  

 

b) Os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, 

endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS?  

 

c) As obras e serviços de engenharia são recebidos por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado (art. 73, I, “b” da Lei nº. 8.666, de 

1993)?  

 

d) As ordens de pagamento são assinadas pelo ordenador da despesa (art. 64 da Lei nº. 4.320, 

de 1964)? 

 



 

Encargos Sociais 

 

- Dispõe o Município do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP? 

 

- Dispõe o Município do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS? 

 

- Os valores recolhidos ao sistema próprio de previdência, ao INSS e ao FGTS são compatíveis 

com o tamanho da folha de pagamento? 

 

- Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a magnitude da receita? 

 

- Os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos? 

 

- As dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas? 

 

 



 

 

 

Pessoal 

  

- No período examinado, qual a oscilação percentual no quadro de pessoal? Quantas admissões 

ocorreram (por concurso; tempo determinado; cargos em comissão)? Quantas demissões 

aconteceram? Quantos servidores se aposentaram? Quantas pensões foram concedidas? 

 

- Os contratados por tempo determinado realizaram processo seletivo, ainda que simplificado? 

(obs.: os Tribunais superiores entendem que mesmo os estagiários precisam passar por essa 

dinâmica seletiva). 

 

- Encaminhou a entidade, ao Tribunal de Contas, relação alusiva a movimentação de pessoal, em 

conformidade com o programa SISCAA (Controle de Admissão e Aposentadoria)? 

  



 

 

- No tocante a despesa laboral, emitiu o Tribunal de Contas alerta sobre ultrapassagem de 90% do 

teto atribuído a cada Poder? 

  

- Há programa de treinamento de servidores? 

  

- Tendo o Poder Executivo ou Legislativo ultrapassado o limite prudencial da despesa de pessoal 

(95% do teto), continua o aumento de tal gasto? Tal incremento é permitido pelas exceções do art. 

22, parágrafo único da LRF: determinação judicial; revisão geral anual; reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança? 

 

- Na superação do limite máximo, o Poder vem providenciando retomada, em dois quadrimestres, 

daquele freio fiscal? 

 

- Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento? 

  



 

 

- Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo? 

 

- Os ocupantes de cargos em comissão tem recebido horas extras?  

 

- As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor? 

 

- Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas especificas recomendações quanto a tal 

item de atenção? 

  



 

 

 

Licitações e Contratos 

  

- Os Editais estão conforme as Súmulas do Tribunal de Contas? 

 

- O objeto da licitação foi bem definido? 

 

- Os Convites tem sido expedidos sempre para os mesmos fornecedores? 

 

- Tem-se recorrido, de modo inconveniente, muito mais aos Convites do que aos Pregões? 

 

- Relativamente a despesa total, tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensas ou 

inexigibilidades), a indicar desvio do constitucional princípio da licitação? 

  

 

 

  



 

 

 

- A entidade vem realizando muitos aditamentos contratuais? 

 

- Nas dispensas licitatórias por valor, faz a entidade pesquisa junto a pelo menos três 

fornecedores? 

 

- Relativas a criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as licitações estão 

instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de 

compatibilidade com o PPA e a LDO (obs.: do contrário, o gasto é tido não autorizado, irregular e 

lesivo ao patrimônio público; art. 15 da LRF)? 

 

- Os contratos ou ajustes tem sido enviados ao Tribunal de Contas quando selecionados e 

requisitados? 

  



 

 

 

- A entidade vem informando, ao Tribunal de Contas, as sanções aplicadas a contratados, nos 

moldes do art. 87, III e IV, da Lei no 8.666, de 1993? 

 

- Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas especificas recomendações para tal item de 

atenção? 

 

- Os editais de licitação e contratos estão disponibilizados na integra no Portal de Transparência? 

 

 

Tesouraria 

  

- As conciliações bancarias tem sido feitas em períodos mensais? 

 

  



 

 

- As disponibilidades tem sido depositadas em bancos estatais, o que atende ao art. 164, § 3o da 

Constituição? 

 

- Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa? 

 

- A ordem cronológica de pagamentos tem sido obedecida? 

 

- O Tesoureiro também realiza a contabilidade? (obs.: tal situação é irregular; afronta o princípio 

básico da segregação de funções) 

 

- Financiadas por transferências vindas da União, as despesas são pagas por meio eletrônico, 

assim como quer o Decreto federal no 7.507, de 2011? 

  



 

 

 

- A entidade divulga, na Internet, informações relativas ao uso dos recursos transferidos na 

forma do aludido Decreto? 

 

- Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas especificas recomendações para tal item de 

atenção? 

 

 

Transparência 

  

- A entidade regulamentou a Lei de Acesso a Informação? 

  



 

 

 

 

- O regulamento encontra-se disponível na Internet? 

 

- No regulamento estão previstos: forma de classificação das informações quanto ao grau de sigilo; 

responsabilização no caso de condutas ilícitas e instancia recursal para os casos de pedidos de 

acesso a informação negados ou insatisfeitos? 

 

- Criou o “Portal de Transparência”? É de fácil localização? 

 

- Os conteúdos de transparência são acessados por meio de um único portal?  

  



 

 

 

- O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado? 

 

- Há divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento? 

 

- Há divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público com dados sobre os 

vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido? 

 

- Com mais de 10 mil habitantes, o ente divulga, em sua página eletrônica, informações alusivas a 

procedimentos licitatórios e ações governamentais, em atendimento ao art. 8º, § 1º da Lei Federal 

no 12.527, de 2011? 

  



 

 

 

 

- A entidade, em sua página eletrônica, mostra, receitas arrecadadas e a espécie de despesa que 

está sendo realizada, desagregada esta informação em cifra monetária, nome do fornecedor e, 

se for o caso, o tipo da licitação realizada, tudo em conformidade com o art. 48-A da Lei de 

Responsabilidade Fiscal? 

 

- A entidade disponibiliza os editais de licitações e contratos na integra? 

 

- O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, 

número/ano e objeto? 

  



 

 

 

 

- Foi disponibilizada a prestação de contas do exercício anterior? 

 

- Os relatórios resumidos da execução orçamentaria, demonstrativos e de gestão fiscal exigidos 

pela LRF encontram-se divulgados? 

 

- As peças orçamentarias vigentes (PPA, LDO e LOA) e seus anexos encontram-se disponíveis? 

 

- O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não 

proprietários? 

  



 

 

 

 

- As informações são atualizadas em tempo real? (dia útil imediatamente anterior). 

 

- O acesso a página de transparência independe de identificação, cadastramento ou senhas? 

 

- A pagina possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou 

estrangeirismo? 

 

- Há indicação da autoridade responsável pelo Portal? 

 

- Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º, Lei 12.527/2011)? 

  



 

 

Exame Específico do Regime Próprio de Previdência Social 

  

Além dos procedimentos genéricos cabíveis a todos os entes públicos da administração direta e 

indireta, o controlador do RPPS poderá valer-se de outros mais específicos, como o exame dos 

seguintes quesitos: 

 

- O Regime Previdenciário foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo? 

 

- Há pagamento de aposentadorias e/ou pensões sem existência do regime próprio de previdência? 

 

- Foi realizada avaliação atuarial referente ao exercício em exame? 

 

- Há possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? 

 



 

- O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? 

 

- Há possibilidade de acompanhamento eletrônico do pedido de acesso? 

 

- Há possibilidade de entrega de um pedido de acesso a informação de forma presencial? 

 

- Foram adotadas as medidas propostas pelo atuário no exercício anterior para cobrir déficits? 

 

- Os integrantes do Regime Próprio são exclusivamente titulares de cargos efetivos? 

 

- Há registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e dos entes 

patrocinadores? 

 

 



  

 

- Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão? 

 

- Foi publicado bimestralmente o demonstrativo financeiro e orçamentário de receita e despesa 

previdenciária? (municípios com população inferior a 50.000 habitantes - semestral). 

 

- Os benefícios concedidos não diferem dos previstos no regime geral da previdência social? 

 

- Existe conta específica para o fundo previdenciário, distinta da conta geral do Município? 

 

- A aplicação dos recursos está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional 

(Resolução CMN nº 3.922/10)? 

 

- Os recursos previdenciários foram utilizados para empréstimos de qualquer natureza? 

 

 



  

 

- Houve aquisição de títulos públicos (apenas títulos do Governo Federal)? 

 

- Os bens, direitos e ativos foram avaliados de acordo com a Lei nº 4.320/64? 

 

- Está sendo aplicada a Portaria n° 916/03 devidamente atualizada na sua contabilização? 

 

- A taxa de administração conforma-se ao limite de até 2% do total da remuneração paga aos 

servidores ativos e inativos relativamente ao exercício anterior? 

 

- Na extinção do regime previdenciário, o Executivo assumiu a responsabilidade pelo pagamento 

dos benefícios concedidos durante a vigência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)? 

 

- As contribuições e os recursos do RPPS foram utilizados, exclusivamente, em benefícios 

previdenciários, exceção às despesas administrativas, inclusive no caso de extinção do Regime 

Próprio? 



  

 

- O regime próprio mantém seus segurados informados quanto à sua gestão? 

 

- Os recursos provenientes da compensação financeira estão sendo utilizados somente para 

pagamento de benefícios previdenciários, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio? 

 

- Os atos concessórios dos benefícios de aposentadoria e pensão estão sendo encaminhados ao 

Tribunal de Contas? Em caso positivo, está sendo utilizado o sistema SISCAA? 

 

- Os atos de revisão das aposentadorias por invalidez e pensões delas decorrentes sofreram a 

revisão requerida pela Emenda Constitucional 70, de 2012, tendo sido comunicados os Atos ao 

Tribunal de Contas por meio do Sistema SISCAA? 

 

- Foi firmado convênio com o Ministério da Previdência Social para fins de compensação 

financeira? 

 

 



  

 

 

- Foram encaminhados os demonstrativos previstos na Portaria MPS nº 509/13 à Secretaria de 

Previdência Social? 

  

- A base cadastral está atualizada? 

 

- Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e 

execução da política de investimentos nos termos da Portaria MPS nº 519/11? 

 

- A política anual de investimentos e suas revisões é disponibilizada aos seus segurados e 

pensionistas? 

 

- O responsável pela gestão dos recursos detém certificação de capacidade técnica e difusão no 

mercado brasileiro de capitais em conteúdo mínimo contido na Portaria MPS nº 519/11? 

 

 



 

5. CONTROLE INTERNO E O PROGRAMA PRÓ GESTÃO 

  

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 

185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), trouxe importantes mudanças nos regime 

previdenciários próprios e que devem ser implementadas por todos os entes. 

  

Quanto ao controle interno, o Manual do Pró-Gestão do Ministério da Previdência Social indicam que 

suas organizações reflitam e identifiquem o seguinte cenário: 

 

a) Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis.  

  

b) Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam adequadamente suas operações.  

 



 

c) Seus procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons 

padrões de ética, segurança e economia.  

  

Nesse sentido, os requisitos para o controle interno de um RPPS procuram estruturar os 

procedimentos administrativos, para que seja possível a sua verificação e monitoramento 

permanentes, com vistas a aperfeiçoar os processos decisórios e conferir maior transparência à 

gestão.  

 

Conforme é exposto, o ente federativo e a unidade gestora do RPPS devem buscar o 

aprimoramento do sistema de controle interno, com a finalidade de identificar, avaliar, controlar e 

monitorar os riscos mais relevantes para o RPPS.  

  

Como elucidativamente apresenta o Ministério da Previdência Social, as seguintes ações e os 

procedimentos relativos aos controles internos, devem ser verificadas pelas entidades 

certificadoras no processo de obtenção e renovação da certificação institucional: 

 



  

  

 

a) mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS;  

  

b) manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS;  

 

c) capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco;  

  

d) estrutura de controle interno;  

  

e) política de segurança da informação, e 

  

f) gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e 

pensionistas. 

 

  



 

 

a) Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS  

  

Neste procedimento deve ser efetivado um  diagnóstico sobre a organização a partir do 

reconhecimento e mapeamento dos processos executados e não somente pelos resultados 

obtidos. Ou seja, o interesse do mapeamento é também o meio, a eficiência, e não somente o 

resultado final, a eficácia. 

  

O intuito dessa fase é que os gestores tenham uma visão sistêmica e abrangente da organização, 

iniciando pelo mapeamento de seus processos e atividades.  

  

Com isso o gestor deverá identificar, dentre as grandes áreas de atuação de um RPPS, aquelas 

que deverão ser mapeadas. De acordo com o nível de adesão pretendido, haverá necessidade de 

mapear determinado quantitativo de áreas do RPPS, dentre aquelas indicadas a seguir como 

prioritárias, sendo no mínimo:  

  



 

 

Nível I: 1 (uma) área obrigatória: Benefícios (concessão de aposentadorias e pensões).  

  

Nível II: 2 (duas) áreas obrigatórias: Benefícios (concessão de aposentadorias e pensões e gestão da 

folha de pagamento de benefícios) e Investimentos.  

  

Nível III: 5 (cinco) áreas obrigatórias: Arrecadação, Benefícios (concessão de aposentadorias e 

pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios), Compensação Previdenciária, Investimentos 

e Jurídica.  

  

Nível IV: Além das áreas obrigatórias exigidas nos Níveis I, II e III, outras duas áreas. 



 

 

 

b) Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS  

  

Segundo dispõe o Manual do Pró-Gestão, dentre as áreas de atuação do RPPS que tenham sido 

mapeadas, deverão ser selecionados os processos e atividades que serão manualizados, ou seja, 

que terão definidos procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e 

reprodutividade.  

  

De acordo com o nível de adesão pretendido, haverá necessidade de manualizar processos e 

atividades que correspondam no mínimo a:  

  

Nível I: Benefícios (análise da concessão e revisão de aposentadorias e pensões).  

  



 

 

Nível II: Benefícios (análise da concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha 

de pagamento de benefícios); Investimentos (processo de elaboração e aprovação da política de 

investimentos e de credenciamento das instituições financeiras).  

  

Nível III: Arrecadação (cobrança de débitos de contribuições em atraso do ente federativo e dos 

servidores licenciados e cedidos), Benefícios (análise da concessão e revisão de aposentadorias e 

pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios); Compensação Previdenciária (envio e 

análise de requerimentos de compensação previdenciária); Investimentos (elaboração e aprovação 

da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras e análise de riscos da 

carteira de investimentos); Jurídica (acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas a 

benefícios).  

  

Nível IV: Todas as áreas e processos do Nível III e pelo menos um processo relevante de cada uma 

das duas outras áreas escolhidas para mapeamento, conforme Nível IV daquela ação. 



 

 

 

c) Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco  

  

Após o processo de mapeamento e manualização das principais atividades, deverá o procedimento 

do controle interno se voltar para a capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas 

de risco do RPPS, através de ofertas de cursos e treinamentos visando o aperfeiçoamento e 

titulação individual com relação as suas principais áreas. 

  

Conforme observa o Manual Pró-Gestão, tais ações de capacitação deverão alcançar as áreas 

consideradas prioritárias e sujeitas a maior risco, tais como benefícios, investimentos e gestão 

atuarial, relacionando-se ao Plano de Ação de Capacitação, na dimensão Educação Previdenciária.  

  



 

 

 

A Portaria MPS nº 519/2011 prevê a necessidade de qualificação para fins de obtenção da 

certificação institucional com início pela área de investimentos, na qual serão exigidos como 

requisitos mínimos, em cada nível:  

  

Nível I: O gestor dos recursos do RPPS e a maioria dos membros do Comitê de Investimentos 

aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido 

no Anexo da Portaria MPS nº 519/2011. 

  

Nível II: O gestor dos recursos do RPPS e todos os membros do Comitê de Investimentos 

aprovados em exame de certificação especificado no Nível I.  

  



 

 

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II: a) 1 (um) membro do Conselho Deliberativo, 1 

(um) membro do Conselho Fiscal e 1 (um) membro da Diretoria Executiva aprovados em exame de 

certificação especificado no Nível I. b) O gestor de recursos do RPPS e 1 (um) membro do Comitê de 

Investimentos aprovados em exame de certificação que, além do conteúdo exigido para o Nível I, 

contemple módulos que permitam atestar a compreensão das atividades relacionadas à negociação 

de produtos de investimento.  

  

Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível II: a) 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo, 2 

(dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria aprovados no exame de 

certificação especificado no Nível I. b) A maioria dos membros do Comitê de Investimentos aprovados 

no exame de certificação especificado na alínea “b” do Nível III e o gestor de recursos com 

certificação que, além do conteúdo exigido no Nível III, ateste habilidade equivalente àquela dos que 

desempenham atividades de gestão profissional de recursos de terceiros e de carteiras de títulos e 

valores mobiliários. 



 

 

d) Estrutura de controle interno  

  

Quanto a estrutura do controle interno, e nos termos de toda legislação e entendimento doutrinário 

anteriormente esposado, o ente federativo deverá manter função de controle interno do RPPS, 

diretamente em sua estrutura organizacional (níveis I e II) ou na unidade gestora do RPPS (níveis III 

e IV), integrada ao seu sistema de controle interno, que terá, dentre outras, a finalidade de avaliar o 

Manual do Pró-Gestão no cumprimento de metas, programas e orçamentos e comprovar a 

legalidade, eficácia e eficiência dos atos de gestão.  

  

A função de controle interno contará com no mínimo um controlador, responsável pelo monitoramento 

e avaliação da adequação dos processos às normas e procedimentos estabelecidos pela gestão, e 

deverá fornecer capacitação sobre controle interno aos servidores, para seu aperfeiçoamento.  

  



 

 

O Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão observados nos relatórios 

produzidos pelo controle interno do RPPS, que permitam aferir a sua qualidade, relacionados à 

abrangência dos assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade, 

repercussão e alcance. Deverá ser observado, de acordo com o nível pretendido:  

  

Nível I: Existência, na estrutura organizacional do ente federativo, de uma área comum de controle 

interno que atenda ao RPPS, com emissão de relatório semestral que ateste a conformidade das 

áreas mapeadas e manualizadas. Deverá ser capacitado pelo menos 1 (um) servidor do ente.  

  

Nível II: Existência, na estrutura organizacional do ente federativo, de área comum de controle 

interno que atenda ao RPPS, com emissão de relatório trimestral que ateste a conformidade das 

áreas mapeadas e manualizadas. Deverão ser capacitados pelo menos 2 (dois) servidores do ente.  

  



 

 

Nível III: Existência, na estrutura organizacional da unidade gestora do RPPS, de área específica de 

controle interno, com emissão de relatório trimestral que ateste a conformidade das áreas 

mapeadas e manualizadas. Deverão ser capacitados pelo menos 3 (três) servidores da unidade 

gestora do RPPS, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno, 1 (um) membro do Comitê de 

Investimentos e (1) um membro do Conselho Fiscal.  

  

Nível IV: Existência, na estrutura organizacional da unidade gestora do RPPS, de área específica de 

controle interno, que se reportará diretamente ao Conselho Deliberativo, com controlador ocupante 

de cargo efetivo, que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de 

risco, com emissão mensal de relatório que ateste a conformidade das áreas mapeadas e 

manualizadas. Deverão ser capacitados pelo menos 3 (três) servidores da unidade gestora do 

RPPS, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno, 1 (um) membro do Comitê de 

Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal. 



 

e) Política de segurança da informação  

  

O Programa Pró-Gestão trouxe essencial base de segurança aos dados dos RPPS com a imposição 

da política de segurança da informação, e disposto isso como uma das competências de 

fiscalização do controle interno, só garantiu ainda mais o cumprimento do interesse público pelo 

RPPS. 

  

Como é disposto no Manual Pró-Gestão, a informação é um ativo essencial da organização e 

precisa ser adequadamente protegida.  

  

Conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (ISO 27002), “Segurança 

da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaças, para garantir a continuidade 

do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as 

oportunidades de negócio”.  

  



 

 

A adoção de procedimentos que garantam a segurança das informações deve ser prioridade 

constante do RPPS, reduzindo os riscos de falhas, danos e prejuízos que possam comprometer os 

objetivos da instituição.  

 

A Política de Segurança da Informação é uma declaração formal de compromisso do RPPS com a 

proteção das informações sob sua guarda e a formalização das normas para segurança. Deve 

observar os seguintes princípios básicos:  

  

a) Confidencialidade: Proteção e garantia de que determinadas informações só são disponíveis a 

pessoas autorizadas; 

  

b) Integridade: Garantia da exatidão das informações e dos métodos de processamento; 

  



 

 

c) Disponibilidade: Garantia de que os usuários autorizados e os interessados tenham acesso às 

informações.  

 

A Política de Segurança da Informação deverá ser publicada na Internet e atender aos seguintes 

requisitos:  

  

Nível I: Deve abranger todos os servidores e prestadores de serviço que acessem informações do 

RPPS, indicando a responsabilidade de cada um quanto à segurança da informação.  

  

Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I: a) Indicar regras normativas quanto ao uso da 

Internet, do correio eletrônico e dos computadores e outros recursos tecnológicos do RPPS. b) 

Definir procedimentos de contingência, que determinem a existência de cópias de segurança dos 

sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso (físico e lógico) e a área 

responsável por elas, estando estes procedimentos mapeados e manualizados.  

  



 

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II, deverá contar com servidor ou área de Gestão da 

Segurança da Informação, no âmbito do ente federativo ou do RPPS, com a responsabilidade de: a) 

Prover todas as informações de Gestão de Segurança da Informação solicitadas pela Diretoria 

Executiva. b) Prover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da Informação para 

todos os servidores e prestadores de serviços. c) Promover ações de conscientização sobre 

Segurança da Informação para os servidores e prestadores de serviços. d) Propor projetos e 

iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da segurança da informação. e) Elaborar e manter 

política de classificação da informação, com temporalidade para guarda.  

  

Nível IV: Adicionalmente aos requisitos do Nível III: a) Manter Comitê de Segurança da Informação, 

no âmbito do ente federativo ou do RPPS, como grupo multidisciplinar com o intuito de definir e 

apoiar estratégias necessárias à implantação, manutenção e aprimoramento da Política de 

Segurança da Informação, que deverá ser revista periodicamente, no mínimo a cada 2 (dois) anos, 

conforme prescrição em normativo interno. b) Definir procedimentos para auditoria de acesso e 

rotinas de recuperação de desastres. 



 

 

f) Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e 

pensionistas  

 A atualização permanente da base de dados cadastrais permite ao ente federativo maior controle da 

massa de seus segurados e garante que as avaliações atuariais anuais reflitam a realidade dessa 

base, possibilitando dessa forma a correta organização e revisão dos planos de custeio e benefícios, 

conforme estabelece o artigo 1º, inciso I da Lei nº 9.717/1998.  

  

A base de dados cadastrais deve ser construída com estrutura compatível com o Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, instituído pelo 

Decreto nº 8.373/2014, observados as resoluções e manuais aprovados pelo Comitê Gestor, de 

modo a possibilitar a formação do sistema integrado de dados dos servidores públicos referido no 

art. 3º da Lei nº 10.887/2004, por meio da exportação dos dados dos servidores ativos, dos 

aposentados e dos pensionistas para o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS/RPPS, 

nos termos definidos pela Secretaria de Previdência.  

  



 

 

 

Além disso, para cada nível deverá ser observado:  

  

Nível I: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 3 (três) anos para aposentados e 

pensionistas e a cada 5 (cinco) anos para os servidores ativos, com atualização no CNIS/RPPS.  

  

Nível II: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) anos para aposentados e 

pensionistas e a cada 5 (cinco) anos para os servidores ativos, com atualização no CNIS/RPPS.  

  

Nível III: Adicionalmente aos requisitos do Nível II, estabelecer por meio de instrumento legal a 

política de recenseamento dos servidores, na qual estejam estabelecidos critérios, padrões e 

periodicidade para o processo de recenseamento dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas.  

  



 

 

Nível IV: Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) anos para aposentados e 

pensionistas e a cada 4 (quatro) anos para os servidores ativos, com atualização no CNIS/RPPS, e:  

  

a) Estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos servidores, na qual 

estejam estabelecidos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas.  

  

b) Estabelecer por meio de instrumento legal a política de digitalização e conversão da base 

documental em arquivos eletrônicos. Recomenda-se, para todos os níveis, que após o primeiro 

recenseamento previdenciário seja implantado procedimento de atualização anual dos dados dos 

aposentados e pensionistas, no mês de aniversário, e que posteriormente se desenvolva 

procedimento similar para os servidores ativos. 
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