
Manual de Práticas da 

Controladoria Interna Municipal 

Um guia para formação e aperfeiçoamento





Art. 31. A fscalização do Município será exercida pelo Poder Legislatio Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executio Municipal, na forma da lei. 

Art. 70. A fscalização contábil, fnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entdades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitmidade, economicidade, 
aplicação das subienções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Art. 74. Os Poderes Legislatio, Executio e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a fnalidade de: 
I - aialiar o cumprimento das metas preiistas no plano plurianual, a execução dos programas de 
goierno e dos orçamentos da União; 
II - comproiar a legalidade e aialiar os resultados, quanto à efcácia e efciência, da gestão orçamentária, 
fnanceira e patrimonial nos órrgãos e entdades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entdades de direito priiado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, aiais e garantas, bem como dos direitos e haieres da 
União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão insttucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 









Controle da gestão governamental
Controle da receita pública
Controle da dívida ativa
Controle de operações de créditos
Controle das despesas
Controle da dívida pública
Controle de precatórios
Controle de índices constitucionais e legais
Controle de desempenho operacional
Controle da gestão de pessoal
Controle de diárias e adiantamentos
Controle de bens patrimoniais (móveis e imóveis)
Controle de bens de almoxarifado
Controle de veículos, máquinas e combustíveis
Controle dos sistemas de tecnologia da informação
Controle das dispensas, inexigibilidades e licitações
Controle dos contratos públicos
Controle de obras e serviços de engenharia
Controle dos convênios
Controle da publicidade, transparência e lei de acesso à informação
Controle das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos























 Superfaturamento





























AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO





DESPESA TOTAL COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE 
IMPOSTO PELA LRF

RECONDUÇÃO: Dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no 
primeiro (art 23 LRF).
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso 
de crescimento real baixo ou negatio do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 
regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de iariação real acumulada do 
Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período 
correspondente aos quatro últmos trimestres.



CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL 
EM ELEMENTO DE DESPESA DISTINTO DO 11, NA 
TENTATIVA DE BURLAR O LIMITE IMPOSTO PELA 
LRF



PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM DUPLICIDADE 
 



PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES NÃO PREVISTAS 
EM LEI

Criadas mediante decreto
Criadas a bel prazer do gestor
Inclusas na folha de pagamento por servidores do setor 
de pessoal



APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA  



CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL EM 
D.E.A. PARA TENTAR BURLAR O ÍNDICE DE PESSOAL 
DA LRF 



INSERÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PARA COMPENSAR 
PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS  



AUSÊNCIA DE DESCONTOS REFERENTES A 
EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS  



SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO PARA 
PRESTAR SERVIÇOS A CANDIDATO NA CAMPANHA 

POLÍTICA  



MOTORISTAS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA 
POLÍTICA















Abastecimento de combustíveis em ambulância fora de operação 



 Transporte inadequado de estudantes



 Transporte inadequado de estudantes



SERVIÇO FANTASMA

Empenho: 2016.4211

Liquidação: 2016.9012

Pagamento: 12.07.2016

Valor: R$3.000,00 (três mil Reais)

Descrição: Locação de veículo tipo fiat uno, ano-modelo 2007-2008, 
cinco portas, chassi 171717171-171, placa DIH-0171, conforme licitação 
convite n.º 69/2016, contrato n.º 69/2016.





DETENÇÃO, de 3(três) a 5(cinco) anos, e multa



AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipórteses preiistas 
em lei

DETENÇÃO, de 3(três) a 5(cinco) anos, e multa



AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipórteses preiistas 
em lei

DETENÇÃO, de 3(três) a 5(cinco) anos, e multa

Nova Lei de Licitações (14.133/2021) – art. 178.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 



Fracionamento para burlar a modalidade 
licitatória

Fracionamento para burlar a dispensa





CARACTERÍSTICAS DAS MERCADORIAS FORNECIDAS 
DIVERGEM DAQUELAS PREVISTAS NO PROCESSO 
LICITATÓRIO 







Aquisição de cadeiras reclináveis, giratórias e com acento acolchoado 
para professores do ensino fundamental



Aquisição de cadeiras reclináveis, giratórias e com acento acolchoado 
para professores do ensino fundamental



 Aquisição de paralelepípedos



ACHADOS DE AUDITORIA





Na mais completa escuridão é possível enxergar 
as estrelas.

Charles Brand



“O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor”.
    Madre Teresa de Calcutá 





Obrigado!

Paz e Prosperidade!
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