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Palavra do Diretor Geral

Prezados amigos(as),
 Um forte abraço a todos!

  
É com muita alegria que compartilhamos mais uma edição do nosso
Boletim.

  
A partir de agora, temos uma novidade. Estamos trazendo para
você, leitor, artigos Técnicos que abordam temáticas de grande
relevância para os municípios. É mais uma proposta, que será
apresentada nas edições mensais, com o objetivo de fomentarmos
reflexões significativas e oportunizarmos a disseminação do
conhecimento.

  
Para esta 8ª edição, compartilhamos o Artigo Técnico cujo tema em
destaque é “Controle interno e a tomada de contas especial nos
municípios brasileiros”.

 Estamos acompanhando os escândalos e ocorrências relacionadas
ao âmbito público, muitas delas provenientes de falhas,
irregularidades, fraudes e ações ineficazes de aplicação dos
recursos públicos, além do descumprimento legal por parte dos
profissionais públicos. Esse cenário enfrentado pelo país, reforça o
fato de que a adoção do controle interno preventivo, torna-se
essencial para que não ocorram essas irregularidades, e quando
ocorrerem e forem passíveis de regularização, sejam corrigidas
tempestivamente, pela equipe técnica de cada Entidade.

 Gostaríamos de alertar a todos os jurisdicionados quanto ao prazo
para a postagem dos esclarecimentos sobre o acúmulo de cargos no
âmbito municipal, no sistema SIGA, de forma que não sejam
surpreendidos com uma provável “Tomada de Contas” no seu
município. 

  
Retransmita esta e as futuras edições entre seus amigos e
colaboradores. Caso necessário, compartilhe conosco suas
considerações sobre esta nova ferramenta, no sentido de contribuir
com o seu aperfeiçoamento. O nosso contato é:
contato@gapgp.com.br 

  
Caso deseje realizar o cadastro avulso para o recebimento das
nossas edições, cadastre-se no endereço:
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se, Não terá nenhum custo.

 

 
JOSEMAR OLIVEIRA

 Diretor da GAP - Gestão Pública
e Privada

  
 

*JOSEMAR OLIVEIRA - Contador; Mestre
em Contabilidade, Professor da
Universidade Federal da Bahia (UFBA);
Instrutor do ENAP – Escola Nacional de
Administração Pública; Consultor de
Entidades Públicas Municipais; Diretor
Técnico da GAP – Gestão em
Administração pública e Privada.

1. Mensagem da Quinzena

mailto:contato@gapgp.com.br
http://gapgp.com.br/index.php/associe-se


“O inverno cobre minha cabeça, mas uma eterna primavera vive em meu coração.”
 (Victor Hugo)

 
2. Atividades da GAP
Conheça aqui as opções de atividades que são desenvolvidas pela equipe técnica da GAP.

Consultoria
Neste segmento de atuação, a

GAP conta com consultores
técnicos para a prestação de

serviços aos Gestores.

Assessoria
Neste segmento de atuação, o
Gestor poderá contar com um a
GAP na prestação dos serviços.

Áreas de Atuação
As áreas de atuação da GAP
Consultoria estão votadas à

prestação de serviços de
consultoria e assessoria.

 

Equipe de Trabalho
Formado por especialistas na

área de contabilidade e gestão
governamental, a GAP alia a

experiência técnica.

Cursos e Treinamentos
Neste espaço você terá acesso a
todas as informações dos cursos

presenciais que são ofertados
pela GAP.

Projetos
Nesta área você encontra

softwares necessários para sua
utilização na área de Gestão

Governamental.

 

Concurso Público
Neste espaço você terá acesso a

todos os cursos preparatórios
ofertados pela GAP, provas de

concursos já realizados.

Espaço Acadêmico
Esta é uma página do Professor.

Nela, os professores, seus
alunos e quaisquer pessoas,
devidamente cadastradas.

Seja um Associado
Descubra as vantagens de ser

um Associado GAP e junte-se a
nós!.

 

3. Fique por dentro
 

EDITAL Nº 291/2017 publicado no D.O. de 11/08/2017,
está disponível no sistema SIGA/Analisador
funcionalidade para apuração de indícios de acumulação
ilícita de cargo, emprego ou função pública entre os
servidores municipais e o excedimento do teto
remuneratório. Lembramos que o prazo é de 60 dias a
partir da data de publicação do Edital.

  
Maiores informações no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

 

http://gapgp.com.br/index.php/principal/servicos
http://gapgp.com.br/index.php/principal/servicos
http://gapgp.com.br/index.php/principal/areas-de-atuacao
http://gapgp.com.br/index.php/principal/equipe-tecnica
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/cursos
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/projetos
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/concurso-publico
http://gapgp.com.br/index.php/para-voce/espaco-academico
http://dovirtual.ba.gov.br/tcm/calendario/PDF/A2017/M08/11/TCM11082017.pdf


4. Normatização do Setor Público

Portaria Conjunta STN-SOF 1-2017 - Altera Portaria Interministerial 163-2001 DOU
 Altera a Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001.

Portaria STN 764-2017 – Transferência de Emendas Parlamentares DOU
 Dispõe sobre a classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito

Federal 
 e Municípios.

PORTARIA N° 765 – STN
 Dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos

Estados, 
 Distrito Federal e Municípios.

5. Cursos
EM BREVE NOVIDADES!

6. Concursos
V Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de
Pessoal Permanente do Ministério Público estadual (Concurso
MP BA). São oferecidas 61 vagas imediatas para as carreiras de
analista técnico e assistente técnico- Administrativo.

  
Maiores informações, CLIQUE AQUI

7. Artigo do Mês
 
Controle interno e a tomada de contas especial nos municípios
brasileiros.

Lincoln Augusto Santana Telhado**

As formas de controle político previstas no ordenamento jurídico brasileiro se dão de duas maneiras a
partir do referencial do poder executivo: controle interno e externo (BRASIL, 1988). A principal
diferença reside na posição da entidade que está exercendo o controle. Se a instituição estiver dentro
do poder executivo, configura controle interno; caso contrário, configura-se controle externo.
Atualmente, uma das instituições responsáveis pelo controle do poder político e, consequentemente,
pelo combate a práticas nocivas ao interesse público, é o Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União - CGU). Criada no início deste século, a instituição é o órgão central
responsável pelo controle interno do poder executivo federal. Nesta seara, uma das ferramentas
utilizadas é a Tomada de Contas Especial (TCE), que é um procedimento administrativo utilizado para
a apuração da responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal (BRASIL,
2013). Neste sentido, muitas das ações da TCE têm como objeto os municípios brasileiros. É muito
frequente que os municípios tomem, de maneira discricionária, recursos da União para a execução de
políticas públicas. Isto ocorre devido à divisão constitucional dos recursos públicos que destina ao
governo central a maior parte dos recursos arrecadados (ARRETCHE, 2004; ROLNIK; KLINK, 2011).
Dessa maneira, os municípios recebem valores para execução de ações. Estas transferências
voluntárias configuram transferências não obrigatórias, as quais são realizadas por meio de
convênios, contratos de repasse, termos de cooperação e termos de prestação de serviços. O uso
destes recursos é feito pelos municípios, os quais necessitam prestar contas à CGU, pois,
originalmente, o recurso é da União Isto caracteriza o chamado controle interno. Diante do exposto, o
objetivo do estudo é analisar a prestação de contas dos municípios junto ao órgão central do controle

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=18/09/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=18/09/2017
http://www.municipiosconsultoria.com.br/arquivos/files/Portaria%20STN%20765-2017%20-%20NR%20digito8%20DOU.pdf
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mpba2017


interno do poder executivo federal, através do instrumento da Tomada de Contas Especial. O
problema da pesquisa é dado pelo seguinte questionamento: o que o monitoramento feito pela CGU, a
partir da tomada de contas especial, revela sobre a situação dos municípios brasileiros? Dessa
maneira, pretende-se explicitar a situação das irregularidades para depois descrever os municípios
irregulares a partir de suas características internas. A ideia é analisar os processos de TCE para, em
seguida, descrever o perfil dos municípios irregulares e regulares. Assim, a próxima seção trata sobre
o referencial teórico, que explicita os principais conceitos que envolvem o controle do poder político: i)
accountability e o contexto brasileiro; ii) accountability e o paradigma do principal-agente; iii) a
influência do desenho institucional brasileiro para o sistema de controle; iv) CGU, instituição
responsável pelo controle interno do poder executivo federal brasileiro. Na sequência, será
apresentada a seção metodológica, indispensável para se compreender de que forma a pesquisa foi
realizada. Depois serão expostos os resultados e, por fim, as considerações finais do estudo.

Não é possível debater sobre controle no Brasil sem mencionar que o principal termo, Accountability, o
qual incorpora mundialmente a noção de controle, não possui tradução exata para o português
(CAMPOS, 1990; PINHO E SACRAMENTO, 2009). Conforme Campos (1990), a falta de significado
no Brasil reflete a ausência do exercício de mobilização social que reivindique o controle sobre o
Estado. Neste sentido, a accountability “(...) não se confunde com transparência, publicidade ou
controle. São condições para a realização da accountability e não seus sinônimos” (FILGUEIRAS,
2015, p. 10). Desta forma, a realização da accountability exige um grande esforço de diferentes
formas de ação: além da transparência, publicidade e controle, envolve também o exercício da
cidadania, a aplicação de sanção e a prestação de contas. E é exatamente por isto que há grande
dificuldade em se alcançá-la na prática. Accountability, então, pode ser entendida como o elemento
que busca garantir a supremacia do interesse público frente ao interesse privado junto aos que
ocupam o poder (O´DONNELL, 1991; QUEIROZ, 2008). É “uma cuidadosa distinção entre as esferas
dos interesses públicos e privados dos ocupantes de cargos públicos” (O´DONNELL, 1991, p. 32). É o
dever dos agentes públicos de prestarem contas sobre os seus atos, bem como de serem avaliados,
inquiridos e/ou responsabilizados pelos seus atos e pelos resultados das suas ações (FILGUEIRAS,
2015;). Sccountability implica a ideia de que os agentes públicos estão mais inclinados a perseguir o
interesse público quando eles podem ser responsabilizados (OLSEN, 2013). Dessa forma, a
responsabilização é indispensável: “Accountability necessarily implies the ability to mete out rewards
and punishments2 ” (MELO; PEREIRA E FIGUEIREDO, 2009, p. 1220). Neste sentido, no caso do
Brasil e de outros países da América Latina, os debates sobre controle do poder político se tornaram
mais latentes após o fim dos regimes autoritários, o que ocorreu com a redemocratização, a partir da
década de 1980 (CAMPOS, 1990; PINHO E SACRAMENTO, 2009). A atual Constituição Brasileira,
promulgada em 1988, representou um avanço importante no que concerne ao desenvolvimento da
accountability no país (FILGUEIRAS, 2015). A carta magna estabeleceu a publicidade dos atos
públicos como princípio da Administração Pública (BRASIL, 1988, art. 37) e garantiu aos cidadãos o
direito de receber informações dos órgãos públicos (BRASIL, 1988, art. 5, inc. XXXIII). Além disto,
expandiu os poderes institucionais de diversas instituições de controle (Ministério Público, Polícia
Federal e Tribunal de Contas da União) (ARANHA, 2016; FILGUEIRAS, 2015). O fato é que, após os
primeiros anos desta redemocratização, as conclusões da literatura apontaram para a existência de
déficits nos mecanismos de accountability no Brasil e nos países da América Latina, principalmente no
que diz respeito à accountability horizontal (FIGUEIREDO, 2001; MELO, 2007; MELO; PEREIRA E
FIGUEIREDO, 2009; O´DONNEL 1998). Em termos conceituais, accountability horizontal é uma das
dimensões de accountability da tipologia prescrita por O´Donnell (1998), e pode ser entendida como a
capacidade que as instituições possuem para controlar outras instituições. Envolve o sistema de freios
e contrapesos entre os poderes republicanos (O´DONNEL 1998). Nos últimos anos, assistiu-se a uma
série de mudanças incrementais que, em certa medida, significaram o fortalecimento deste sistema
institucional de controle no país iniciado no final da década de 1980 (ARANHA, 2016; TAYLOR E
PRAÇA, 2014). Dentre as principais mudanças pode-se citar a criação da Controladoria Geral da
União (CGU), em 2001; do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), ambos criados em 2004; e, em 2011, foi sancionada a Lei nº 12.527/2011, Lei de
Acesso à Informação, (BRASIL, 2011), que regula o direito dos cidadãos a receber informações de
órgãos da administração pública. É claro que estas mudanças, por si só, não garantiram a
accountability, mas explicitam o reconhecimento da necessidade de ações que contribuam para o
desenvolvimento prático deste conceito. De toda forma, muitos problemas ainda não foram resolvidos,
já que o país ainda não conseguiu realizar uma mudança ecológica do sistema de accountability,
capaz de gerar cooperação entre as instituições e continuidade racional das ações de controle
(ARANHA, 2016; FILGUEIRAS, 2015; TAYLOR; BURANELLI, 2007). Não obstante os avanços nas
instituições de controle, o fato é que ainda existem óbices e limitações, principalmente quando se
observa a dificuldade de se garantir a responsabilidade, transparência e punição.

 [...]
 Conforme apurado anteriormente, a accountability pressupõe uma relação do tipo principal-agente.

Isto significa que, a depender do desenho institucional, ela produz efeitos diversos (QUEIROZ, 2008).



Assim, o arranjo político-administrativo brasileiro apresenta grande influência no sistema de controle.
O país apresenta forte tradição histórica de gestão centralizada (Império, Estado Novo, Ditadura
Militar). A atual conjuntura brasileira é uma conjuntura pós-autoritária, que implicou descentralização,
com uma federação em três níveis de governo: Central, representado pela União, Estadual e
Municipal. Desde a Constituição Federal de 1988, cada um desses entes federativos possui
autonomia fiscal, política e administrativa. Ocorreu descentralização porque resultou em ganho de
autoridade e competências para os governos locais e intermediários (ALMEIDA, 2005; ROLNIK;
KLINK, 2011). Comumente, a descentralização é associada à eficiência, à boa gestão, à
democratização (ALMEIDA, 2005; ARDANAZ, LEIRAS E TOMMASI, 2012; LEITE, 2010). Espera-se
dos governos locais a capacidade de gerir as políticas públicas de acordo com as particularidades de
cada realidade, ou seja, uma tomada de decisão mais realista da localidade, por isto mais ágil e
efetiva. Apesar de a Constituição conferir competência concorrente entre os entes federados na
gestão de políticas (ARRETCHE, 2004), as políticas públicas dos anos subsequentes receberam forte
influência do modelo de gestão descentralizada. O Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema Único
de Assistência Social - SUAS, os fundos para educação e os programas de transferência de renda
são alguns exemplos de políticas sociais que refletem o modelo de gestão descentralizada. Mais
adequada, em tese, porque mais próxima da população. Apesar da descentralização no Brasil ter se
tornado sinônimo de democratização, e, portanto, de prática a ser seguida, a experiência revelou
alguns efeitos problemáticos. Da literatura (LEITE, 2010) pode-se citar o problema da autogestão,
principalmente a financeira dos municípios, resultando em uma grande dependência de recursos da
União (muitos municípios não possuem capacidade de arrecadação suficiente e sobrevivem do Fundo
de Participação Municipal - FPM); irresponsabilidade fiscal e administrativa dos entes subnacionais na
gestão pública (muitos municípios não possuem gestões técnicas ou burocracias qualificadas para a
adequada gestão pública); limitação nos mecanismos de participação e controle social das políticas
públicas (instrumentos frágeis ou inexistentes de participação política). A conclusão a que se chega é
a de que os efeitos da descentralização são ambíguos (LEITE, 2010). O fato é que, apesar do ganho
de autoridade, a descentralização não foi acompanhada de maior capacitação, seja em termos
financeiros seja em termos técnicos para a execução de ações municipais nas áreas sociais. Para
além da obrigatoriedade de investimentos mínimos dos recursos em saúde e educação, a maior parte
das políticas públicas é elaborada, pensada e difundida pelo governo central ou pelos governos
estaduais (ROLNIK; KLINK, 2011): “Ocorre que a Constituição Federal de 1988 não alterou a estrutura
institucional de gestão das políticas sociais herdada do regime militar” (ARRETCHE, 2004, p. 22).
Tem-se uma situação em que a responsabilidade é dividida, mas a maior capacidade de execução se
encontra no ente central (ARRETCHE, 2004; ROLNIK; KLINK, 2011). É neste ponto que fica claro o
papel da União como coordenadora e financiadora das políticas públicas (ALMEIDA, 2005;
ARRETCHE, 2004). Assim, o ente local, que em tese é autônomo, necessita da provisão do governo
central, pois ele (município), na maioria das vezes, não tem recursos ou estrutura técnica suficiente
para a execução das políticas sociais que lhe foram confiadas pela Constituição da República.: A
maior parte dos municípios depende de acesso a crédito junto a bancos públicos ou de transferências
voluntárias dos governos estadual ou federal, (...), mantendo uma frágil relação de dependência entre
a esfera local e a central, baseada em laços políticos, técnicos ou institucionais que podem ser
efêmeros (ROLNIK; KLINK, 2011, p. 106). Assim, o federalismo brasileiro torna complexas as
dinâmicas do controle político. Tem-se uma situação em que a União (principal) delega aos municípios
(agente) a execução de políticas públicas. No entanto, o governo central (União), coordenador e
financiador das políticas públicas, não possui poderes de delegação efetivos, já que não existe
hierarquia entre os entes federados (os agentes locais são empoderados pelo voto da população
local). Deste modo, é suficiente supor que os agentes locais podem considerar os seus interesses
antes dos da União, mesmo com todas as contrapartidas exigidas para a transferência de recursos
voluntários. Da mesma maneira, governos centrais e locais podem possuir interações políticas, como
acordos para apoio mútuo nas campanhas eleitorais, o que pode prejudicar, muitas vezes, um controle
ativo (LEITE, 2010). Além disso, a própria dinâmica política local, seja pelo número efetivo de partidos
políticos, alternância de poder, presença de grupos de pressão e influência e competição política são
outros fatores que impactam nas relações de controle (MELO; PEREIRA E FIGUEIREDO, 2009). A
dinâmica de controle do poder político, então, é bastante complexa, pois envolve múltiplos atores,
relações, processos e critérios, os quais condicionam o seu funcionamento (OLSEN, 2013).

 A Controladoria-Geral da União foi criada pela Medida Provisória nº 2.143-31 de 2001 sob o nome de
Corregedoria-Geral da União, tendo como principal objetivo investigar casos relativos à lesão ou
ameaça de lesão ao patrimônio público (BRASIL, 2001, art. 14). Em 2003, através da lei nº 10.683 de
2003, é criada a Controladoria-Geral da União, incorporando as competências da corregedoria e
ampliando seu escopo de atuação. A redação atual prevê competências não só a respeito da defesa
do patrimônio público, mas também ao controle interno; auditoria pública; correição, prevenção e
combate à corrupção; ouvidoria; e incremento da transparência pública (BRASIL, 2003, art. 17).
Atualmente, a CGU exerce quatro ações principais: i) transparência e prevenção da corrupção; ii)
auditoria e fiscalização; iii) correição e iv) ouvidoria. O foco desta análise recairá sobre o exercício das
ações de controle interno. O controle interno está previsto na nossa Constituição: Art. 70: A



fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta, indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de
subvenções 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 Legislativo,
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno (BRASIL, 1988). O
exercício do controle interno do poder executivo está a cargo da CGU, que é o órgão central. O
controle interno é também conhecido como “controle administrativo” e tem por função “acompanhar a
execução dos seus atos, indicando, em caráter opinativo, preventivo ou corretivo, ações a serem
desempenhadas com vista ao atendimento da legislação” (SPECK, 2002, p. 12). Dentro das
atribuições de controle interno, compete à CGU a fiscalização e avaliação da execução dos
programas de governo, principalmente as ações com recursos provenientes da União, auditoria da
gestão dos administradores públicos federais, apuramento de denúncias e representações, controle
das operações de crédito e apoio ao controle externo3 (BRASIL, 2013). A CGU, então, realiza o
monitoramento de ações que envolvam recursos da União. A sua atenção recai principalmente em
contratos e convênios realizados pelos Ministérios do Poder Executivo com os entes federativos
(estados e municípios). Conforme já relatado, o desenho institucional brasileiro pressupõe a ação em
parceria dos entes (já que não existe hierarquia), o que se traduz na execução coordenada das
políticas públicas (ARRETCHE, 2004). Dessa maneira, uma das formas do monitoramento do órgão é
a Tomada de Contas Especial (TCE), que é um procedimento utilizado para a apuração da
responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal: Tomada de Contas Especial
é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade
por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do
dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento. (BRASIL, 2013). A TCE deve
ser instaurada, uma vez cumpridos os pressupostos de: i) comprovação da ocorrência do dano; e ii) a
identificação dos responsáveis, pessoas físicas ou jurídicas que concorreram ou deram causa à
ocorrência do dano. A instauração da TCE é bem específica, o que requer a comprovação efetiva de
dano, descartando suspeitas ou indícios. Além disto, a TCE deve ser instaurada quando todas as
medidas administrativas para regularizar a situação ou sanar o dano forem esgotadas (BRASIL,
2013). Se, conforme já subentendido, a TCE é o instrumento da administração pública para apurar
irregularidades ocorridas com recursos da União em transferências voluntárias, isto significa que
existe discricionariedade dos atores políticos (...).

 Existem vários motivos que ensejam a sua instauração, os principais são os seguintes:
  

• Omissão no dever de prestar contas: ocorre quando os responsáveis pelos recursos não enviam a
prestação de contas no prazo estabelecido; 

 • Irregularidades na documentação exigida para prestação de contas: ocorre quando existe ausência
de documentos complementares necessários à comprovação da utilização regular dos recursos; 

 • Não execução total ou parcial do objeto pactuado: ocorre quando o objeto pactuado não for
totalmente ou em parte executado. É realizada através de visitas nos locais de execução; 

 • Desvio de finalidade na aplicação dos recursos: uso dos recursos para fins diferentes dos
previamente acordado; 

 • Não consecução dos objetivos pactuados: ocorre quando os objetivos pactuados não são
alcançados, apesar da execução do objeto; 

 • Impugnação de despesas: irregularidades na comprovação da execução das despesas; 
 • Não utilização dos recursos nos objetivos pactuado: Significa que a contrapartida do convenente não

foi aplicada na proporção acordada, o que implica a execução menor do objeto;
 • Não devolução de saldo do convênio; 

 • Ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores
públicos; e 

 • Outros motivos. 
 Os motivos elencados acima deixam claro que a instauração da TCE não pressupõe corrupção. Não é

que não exista corrupção, mas é preciso ressaltar que muitas falhas captadas pela TCE se devem
também à má gestão e má administração do erário público, o que significa que nem sempre as
irregularidades na prestação de contas são de natureza corruptiva. Ainda é preciso destacar que o
procedimento da TCE não condena nem julga os responsáveis pelos danos. O papel da CGU é apurar
as irregularidades, na esfera de controle interno. Uma vez instaurados os procedimentos, a CGU os
encaminha para o Tribunal de Contas da União (TCU), que é o responsável pelo julgamento e
aplicação das sanções cabíveis.

 [...]
 As discussões sobre controle do poder político, accountability e prestação de contas compõem um

segmento de estudo tradicional da teoria política. Neste sentido, esse tipo de debate ganha cada vez
mais espaço em um país como o Brasil, onde os problemas de ineficiência de gastos e corrupção já
se tornaram parte do cotidiano. Apesar de ainda não se ter uma tradução exata para o principal
conceito de controle político (accountability), já houve avanços significativos no que tange ao
desenvolvimento deste conceito, desde os termos da conjuntura político institucional inaugurada com



Municípios podem regularizar
dívidas de pequenos produtores
com desconto de até 95%

Programa Brasil
Transparente
A Controladoria-Geral da União
criou o programa Brasil
Transparente para auxiliar Estados

Portal da Transparência
oferece nova função na
consulta a convênios do
Governo Federal

a Constituição Federal de 1988. Nesta seara, a CGU, figura como um dos marcos institucionais para a
melhoria do sistema de controle de poder político, sobretudo o controle interno do poder executivo
federal. Assim, o propósito desta pesquisa foi o de analisar a atuação desse órgão no controle ao uso
de recursos federais pelos municípios brasileiros. O objetivo foi verificar o que o monitoramento feito
pela CGU, a partir da tomada de contas especial revela sobre a situação dos municípios brasileiros no
âmbito da dinâmica do controle interno. Dessa maneira, operacionalizou-se o trabalho a partir da
análise dos processos de tomada de contas especial e da análise dos municípios irregulares. Para
tanto, os procedimentos metodológicos contaram com construção e sistematização de banco de
dados com informações da maioria dos municípios (5564 do total de 5570), o que dispensou o uso de
inferência estatística. O período observado foi de 2002 até 2016. Quanto à escolha das variáveis esta
tarefa foi executada com o objetivo de apresentar diversas características, tais como dados que
retratassem vários aspectos dos municípios como desenvolvimento social, infraestrutura, aspectos
demográficos, capacidade fiscal e financeira. Portanto, as variáveis foram escolhidas de modo a
relacionar a influência do perfil dos municípios com as irregularidades na prestação de contas. A partir
da pesquisa, verificou-se, no âmbito das irregularidades, que das 13363 irregularidades analisadas a
maioria se deve à omissão no dever de prestação de contas; à não execução total ou parcial do objeto
pactuado; à impugnação de despesas; à irregularidade na aplicação dos recursos; e, à não
consecução dos objetivos pactuados. Somente essas cinco modalidades contabilizam mais de 84%
das irregularidades ocorridas. A maioria das irregularidades é oriunda de ações das áreas da Saúde e
Educação, seguidas das áreas da Integração Nacional e Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Quanto a análise dos municípios irregulares, a pesquisa explicitou que 3407 municípios brasileiros
cometeram alguma irregularidade ao longo do monitoramento da CGU, o que representa mais de 61%
de todos os 5564 municípios que estiveram na amostra. O recorte geográfico também mostrou que a
região Nordeste, principalmente, e a região Norte, em menor escala, concentram a maioria das
irregularidades e também a maioria dos municípios irregulares. Em contraponto, a região Sul
apresentou menos de 30% de municípios irregulares e foi responsável por 4% do total das
irregularidades. O comparativo a partir dos dados descritivos dos municípios revelou que em média os
municípios irregulares apresentam índice de desenvolvimento humano menor, são mais dependentes
das atividades do poder público em termos de produção de riqueza municipal, possuem menores
índices dos indicadores financeiros e de renda disponíveis a cada habitante residente e possuem
taxas de analfabetismo maiores. De todo modo, os resultados explicitados por esta pesquisa precisam
ser entendidos com cuidado. Não se pode afirmar que os municípios do Nordeste, por exemplo, são
mais ineficientes ou apresentam maiores de chances de cometerem irregularidades do que os do sul,
pois pode ser que do total de recursos da União que sejam liberados o nordeste firme muito mais
convênios do que o sul, o que, por si só justificaria o alto número apresentado. Do mesmo modo, não
é o fato de ter menos capacidade de arrecadação e renda disponível, por exemplo, que aumenta as
irregularidades, mas o fato de que ter menos recursos possivelmente influencia os municípios para
recorrerem à União caso queiram financiar ações e políticas públicas. De forma reiterada, significa
que se mais municípios nestas condições tomam recursos da União, obviamente que eles serão
maioria nas ações de controle. Portanto, a causalidade precisa ser relativizada, haja vista que o
objetivo desta pesquisa foi o de analisar a prestação de contas dos municípios descrevendo as
características internas daqueles alcançados pelas ações de controle interno da CGU no âmbito do
instrumento específico da tomada de contas especial.

• Texto publicado na Revista da CGU, para ler na integra: REVISTA DA CGU
 ** v. 8, n. 13 (2016): Revista da CGU, 13

 

8. Notícias
 

http://www.upb.org.br/noticias/municipios-podem-regularizar-dividas-de-pequenos-produtores-com-desconto-de-ate-95/
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transparente
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/09/portal-da-transparencia-oferece-nova-funcao-na-consulta-a-convenios-do-governo-federal
https://ojs.cgu.gov.br/index.php/Revista_da_CGU/article/view/18/pdf_23


Com base na Lei 13.340, que autoriza a
liquidação e a renegociação de dívidas de
crédito rural com descontos para
liquidação de até 95% e como solução
para regularizar débitos dos agricultores,
o Banco do Nordeste sugere que os
produtores rurais paguem 1% da dívida, a
fim de renovar o crédito, permitir novos
prazos de quitação e possibilitar outros
financiamentos.

e Municípios na implementação
das medidas de governo
transparente previstas na Lei de
Acesso à Informação (LAI). O
objetivo é juntar esforços no
incremento da transparência
pública e na adoção de medidas de
governo aberto. 

O Portal da Transparência do
Governo Federal, mantido pelo
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União
(CGU), apresenta uma nova
função na consulta às informações
acerca dos convênios firmados
pelo Governo Federal junto a
entidades municipais, estaduais ou
privadas. A partir de setembro, é
possível visualizar, em uma única
tela, os detalhes do convênio
(objeto, concedente, situação,
início e fim da vigência, etc.), além
de uma novidade: a lista de
documentos financeiros de
liberações de recursos realizados
pela União.
 
 

Publicada MP que simplifica
renegociação de dívida de
Estados e Municípios com a
União
O Palácio do Planalto publicou no
21 de setembro, uma medida
provisória (MP 801/2017) que
afasta algumas exigências feitas a
Estados e Municípios interessados
em renegociar ou refinanciar
dívidas com a União. Pela
proposta, serão dispensadas
quatro exigências que estão
previstas na legislação brasileira. 

Classificação completa da
receita orçamentária no
Siops entra em vigor em
2019

A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) informa a todos
os prefeitos, contadores e gestores
municipais da área da Saúde, que,
para o exercício financeiro de
2018, a classificação por natureza
da receita orçamentária constante
no rol do Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (Siops) não sofrerá
alterações em sua totalidade. A
nova classificação da receita
orçamentária no Siops entrará em
vigor somente para o exercício
financeiro de 2019.

Nova política da Atenção
Básica amplia
acompanhamento domiciliar
a mais de 5 milhões de
hipertensos e diabéticos

A nova Política Nacional de
Atenção Básica do Ministério da
Saúde entrou em vigor a partir do
dia 22 de setembro. Uma das
medidas é a valorização da
atuação dos agentes comunitários
de saúde, que passam a ter mais
atribuições, como medir pressão,
glicemia e fazer curativos. A
expectativa é ampliar de imediato o
acompanhamento domiciliar de 4,5
milhões de pacientes hipertensos e
1,12 milhão de pacientes
diabéticos. A política, publicada no
Diário Oficial da União (DOU),
também vai aumentar o número de
equipes de saúde aptas a receber
recursos federais, dando maior
apoio aos estados e municípios no
atendimento nas unidades básicas,
principal porta de entrada do SUS.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/publicada-mp-que-simplifica-renegociacao-de-divida-de-estados-e-municipios-com-a-uniao
http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/classificacao-completa-da-receita-orcamentaria-no-siops-entra-em-vigor-em-2019
http://portalfns.saude.gov.br/slideshow/1753-nova-politica-da-atencao-basica-amplia-acompanhamento-domiciliar-a-mais-de-5-milhoes-de-hipertensos-e-diabeticos


Para receber ISS a partir de
1º de janeiro, Município
deve estar com lei aprovada
até dia 2 de outubro de 2017
Os Municípios devem aprovar a
atualização do Código Tributário
Municipal (CTM) até o dia 2 de
outubro para receber os recursos
do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) incidente
sobre os serviços de administração
de cartões, leasing e planos de
saúde a partir de 1º de janeiro de
2018. 

Portaria do Tesouro altera
classificações
orçamentárias da receita e
da despesa para 2018

Publicada a Portaria Conjunta da
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e a Secretaria de Orçamento
Federal (SOF) 1/2017. O texto
trouxe uma nova alteração da
Portaria Interministerial STN/SOF
163/2001.

TCU usa robô para fazer
varredura diária de
irregularidades em editais

O Tribunal de Contas da União
apresentou no dia 25 de setembro,
a robô Alice, ferramenta utilizada
há cerca de 10 meses para
identificar irregularidades em
licitações e pregões eletrônicos da
administração federal. Acrônimo de
‘análise de licitações e editais’,
Alice vasculha diariamente o Diário
Oficial da União e todos os editais
e atas inseridos no Comprasnet, o
portal federal de aquisições.
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