
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

1 

 

 

 

RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO acerca das atribuições 

legais do responsável pela Unidade Setorial de Controle 

Interno, e esclarece questões conceituais sobre o tema 

Sistema de Controle Interno no âmbito da Administração 

Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Campinas.  

 

 

 

 

Departamento de Ações de Controle Interno 

Campinas – SP 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

2 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando a necessidade de padronização das atividades de controle 

interno e de ampliação do entendimento acerca das disposições contidas na Lei 

Complementar nº 202, de 25 de junho de 2018 e no Decreto n.º 20.121 de 20 de dezembro 

de 2018, que promoveram diversas inovações sobre a estrutura e o funcionamento do controle 

interno nos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Campinas, o 

Departamento de Ações de Controle Interno (DACI) publica o presente Relatório de 

Orientação que tem como objetivos:  

1. Ampliar o entendimento conceitual sobre o tema Sistema de Controle 

Interno; 

2. Diferenciar a área de atuação de cada departamento da SMGC: 

Departamento de Ações de Controle Interno, Departamento de 

Auditoria Interna e o Departamento de Modernização de Gestão; 

3. Dar clareza às atribuições das Unidades Setoriais de Controle Interno 

da Administração Direta e Indireta quanto a sua função, atuação e 

atribuição. 

2. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

Com previsão na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município, 

o Sistema de Controle Interno corresponde a um conjunto de unidades articuladas a partir de 

um órgão central, que atuam de forma integrada para o desempenho de suas atribuições de 

controle interno.   

 

Conforme artigo 61 da Lei Orgânica do Município, o Sistema de Controle 

Interno possuí as seguintes finalidades:  

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos do Município; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

 

III - exercer controle sobre o deferimento de vantagens e sobre a forma de calcular qualquer 
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parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores; 

 

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Município; e; 

 

V - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. 

 

A Lei Complementar n.º 202, de 25 de junho de 2018, elencou em seu art. 5º a 

Secretaria Municipal de Gestão e Controle como órgão central do Sistema de Controle Interno 

do Município.  

 

O Sistema de Controle Interno é composto, ainda, pelas unidades setoriais de 

controle interno da Administração Pública direta e pelas unidades setoriais de controle interno 

da Administração Pública indireta.  

 

Percebe-se, portanto, que dentre os principais modelos de gestão de risco, a 

sistemática adotada assemelha-se ao modelo das três linhas de defesa, proposto pelo The 

Institute of Internal Auditors (IIA). 

 

Neste modelo, o controle da gerência é a primeira linha de defesa no 

gerenciamento de riscos. As diversas funções de controle de riscos e supervisão de 

conformidade (área de risco, comitê de risco, etc.) estabelecidas pela gerência são a segunda 

linha de defesa, enquanto a avaliação independente, feita pela auditoria interna, é a terceira 

linha de defesa (IIA, 2012). 

 

No caso da PMC, a primeira linha é realizada pelos servidores (executores) e 

gestores (coordenadores e diretores) de cada pasta. 

A segunda linha será realizada pelas Unidades Setoriais de Controle Interno, 

conforme atribuições descritas nos artigos 12 e 13 do Decreto n.º 20.121/2018. 

Considerando as dúvidas emanadas pelas unidades, nos próximos itens deste 

Relatório de Orientação será realizada uma abordagem conceitual das estruturas que compõe 

o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Campinas.  
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2.1. Órgão Central do Sistema de Controle Interno: Secretaria 

Municipal de Gestão e Controle 

As competências atribuídas à Secretaria Municipal de Gestão e 

Controle/SMGC, órgão central do Sistema de Controle Interno, estão consignadas no art. 8º 

da LC n.º 202/2018. 

 

Conforme detalhado no Anexo Único da LC n.º 202/2018, a SMGC é assim 

estruturada como Órgão Central do Sistema de Controle Interno:  

 

 

 

O Departamento de Ações de Controle Interno (DACI) integra o Órgão 

Central na qualidade de responsável pela organização e supervisão, em âmbito de sistema, 

das ações de controle interno sendo a unidade responsável por propor diretrizes, normas e 

procedimentos para operacionalizar as atividades.  

 

Considerando a atribuição conferida ao DACI de definir as ações e avaliações 

a serem realizadas, é emitido anualmente documento intitulado “Relatório de Planejamento” 

que contempla: a) os objetivos do DACI enquanto unidade responsável pela organização, 

coordenação e supervisão das ações de Controle Interno; b) os objetivos específicos das 
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unidades setoriais de Controle Interno; c) roteiro para a execução de tarefas; d) modelos de 

relatórios a serem preenchidos pelas unidades setoriais; e e) recursos disponíveis para a 

realização dos trabalhos. 

 

Mediante a elaboração e o envio dos relatórios conforme preconizado no 

Relatório de Planejamento, as Unidades Setoriais de Controle Interno da administração 

direta examinarão e avaliarão o desenvolvimento e execução dos atos e procedimentos 

administrativos no âmbito do órgão a que pertençam. 

 

Aos membros da administração indireta, conforme será mais explorado ao 

longo do desenvolvimento deste relatório, dada a descentralização realizada e sua autonomia 

administrativa, é facultada a utilização do referido relatório de planejamento como referência. 

 

Além da análise e da consolidação das informações recebidas pelas Unidades 

Setoriais de Controle Interno da Administração Direta, cabe ao DACI promover a atividade de 

fiscalização, que corresponde à modalidade de controle que visa acompanhar a execução 

orçamentária e financeira e confrontá-la com os limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, verificar a aplicação de recursos e o atingimento dos limites 

constitucionais para investimentos em educação e saúde.  

 

Por sua vez, o procedimento de auditoria, conforme Decreto n.º 20.121/2018, 

corresponde a uma atividade independente, objetiva, sistemática e documentada, de 

avaliação de situação ou condição, baseada em normas técnicas, visando adicionar 

valor, melhorar as operações e auxiliar o alcance dos objetivos da Administração Municipal e 

fica a cargo do Departamento de Auditoria Interna.  

 

Em face à confusão normalmente verificada entre as expressões “auditoria 

interna e controle interno” é importante diferenciar que o primeiro compreende os exames, 

análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para 

a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, 

dos sistemas de informações e de controles internos, com vistas a assistir à administração da 

entidade no cumprimento de seus objetivos enquanto o segundo consiste no conjunto de 

métodos e processos adotados com a finalidade de comprovar atos e fatos, impedir erros e 

fraudes e otimizar a eficiência da Administração. 
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Em estudo sobre o tema, o Tribunal de Contas da União1, por meio de sua 

Secretaria de Métodos e Procedimentos de Controle, asseverou que “embora as habilidades 

dessas duas áreas sejam próximas, suas funções fazem parte de elementos distintos do 

sistema de controle interno da entidade. Comparando responsabilidades: a auditoria interna 

não implanta controles, mas a unidade de controle interno pode implantar; a auditoria interna 

faz trabalhos periódicos com metodologia específica, a unidade de controle interno atua no 

dia-a-dia, no monitoramento contínuo e na autoavaliação de controles internos; auditoria 

interna é uma atividade de avaliação independente, voltada para o exame e avaliação da 

adequação, eficiência e eficácia do sistema de controle interno, é parte desse sistema, mas 

não integra a estrutura de linha da organização e sim o seu staff; a unidade de controle interno 

também é parte do sistema de controle interno, mas é um elemento da gestão, faz parte da 

estrutura de linha da organização, com atribuições ligadas ao gerenciamento de riscos e 

controles”. 

 

Conclui-se, portanto, que a realização de auditorias corresponde a atividade 

privativa do Departamento de Auditoria Interna, não se confundindo com os trabalhos 

realizados pelo Departamento de Ações de Controle Interno ou pelos servidores designados 

para responder pelas Unidades Setoriais de Controle Interno.  

 

Por fim, cumpre esclarecer que ações direcionadas à promoção da 

transparência e ao estímulo do Controle Social bem como, a promoção de atividades de 

articulação com diversos órgãos de diferentes esferas de governo fica a cargo do 

Departamento de Modernização da Gestão (outras competências definidas no artigo 27 da 

LC nº 202/2018).  

 

 
1 UNIÃO, Tribunal de Contas. Critérios Gerais de Controle Interno na Administração Pública - Um estudo dos 

modelos e das normas disciplinadoras em diversos países. 2009, p.7. Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15A4C80AD015A4D5CA9965C37 
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2.2. Unidades Setoriais de Controle Interno 

Correspondem às unidades pertencentes à estrutura organizacional dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, que examinarão e 

avaliarão o desenvolvimento e execução dos atos e procedimentos administrativos no âmbito 

dos órgãos ou entidades a que pertençam. 

 

Atuam no dia a dia do órgão ou entidade com atribuições ligadas ao 

gerenciamento de riscos e controles utilizando-se dos instrumentos previstos no Decreto 

20.121/2018. 

 

O art. 9º da LC n.º 202/2018 estabelece as competências das unidades 

setoriais de controle interno da administração direta. 

 

Os atos emanados pelas Unidades Setoriais de Controle Interno não se 

revestem de imperatividade, tratam-se de atos opinativos, podendo ou não serem cumpridos 

pelo gestor2. 

 

Aos servidores integrantes do Sistema de Controle Interno são asseguradas as 

prerrogativas de independência profissional para o desempenho das atividades referentes ao 

Sistema de Controle Interno previstas na legislação em vigor, bem como o acesso a quaisquer 

locais, documentos, informações, sistemas de informação e bancos de dados indispensáveis 

e necessários ao exercício das suas funções. 

 

Sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, os servidores 

integrantes do Sistema de Controle Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações 

pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, 

utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios e eventuais pareceres 

destinados à autoridade competente 

 

 
2 A responsabilidade pelos resultados advindos de inobservância das recomendações é do gestor público, e não 

do representante da unidade setorial de controle interno.  
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Repise-se que de modo a auxiliar as Unidades Setoriais de Controle Interno da 

Administração o DACI elabora e publica anualmente documento intitulado Relatório de 

Planejamento. Mediante a elaboração e o envio dos relatórios conforme modelos 

estabelecidos, as Unidades Setoriais de Controle Interno examinarão e avaliarão o 

desenvolvimento e execução dos atos e procedimentos administrativos no âmbito do órgão 

ou entidade a que pertençam. Outras atividades, além daquelas discriminadas no Relatório 

de Planejamento, poderão ser delegadas pelo Órgão Central.  

 

Aos titulares das unidades setoriais de controle interno da administração 

pública indireta é conferido maior autonomia funcional, considerando que o objetivo 

primordial da descentralização é a obtenção de um serviço melhor e mais especializado. 

Como bem destacado no próprio Manual Básico de Controle Interno do TCE/SP (2016 - 

pag.10) “no âmbito do Poder Executivo, cada pessoa jurídica conta com particular 

unidade de controle interno; então, há uma para a Prefeitura, outra para a autarquia, 

mais uma para a fundação ou a empresa estatal”. 

 

Assim, estabelece o art. 10 da Lei Complementar n.º 202/2018 que 

 “compete às unidades setoriais de controle interno da Administração indireta, em seu âmbito de 

atuação, executar suas atividades de controle interno, observadas as normas expedidas pelo 

órgão central do sistema instituído pela presente Lei Complementar.” 
 

Na mesma linha, o Decreto n.º 20.121/2018, em seu art. 16:   

Às Unidades Setoriais de Controle Interno da Administração Indireta compete desenvolver suas 

atividades de controle interno, observadas as normas expedidas pelo Órgão Central, no que 

couber. 

 

Em razão de sua prerrogativa para emitir normas gerais acerca do 

funcionamento das unidades setoriais de controle interno, emitimos as seguintes 

recomendações:  

1) As entidades devem manter unidade de controle interno, cujas estruturas e 

competências institucionais contemplem o pleno cumprimento das atribuições 

previstas no artigo 74 da Constituição Federal e as disposições da legislação 

municipal (arts. 60 e 61 da Lei Orgânica do Município de Campinas., Lei 

Complementar n.º 202/2018 e Decreto n.º 20.121/2018); 

2)  A instituição dos órgãos de Controle Interno deve ser preconizada por ato 

normativo próprio, na qual estejam estabelecidas as atribuições, competências, 

prerrogativas e estrutura funcional; 

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/85355#art-60
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3) As unidades setoriais de controle interno da administração indireta, 

preferencialmente, devem ser posicionadas em nível hierárquico 

imediatamente subordinado à autoridade máxima da entidade a que 

pertençam, de forma a fortalecer sua independência e caráter estratégico; 

4) Devem atuar de forma sistemática e orientada para a avaliação e melhoria da 

eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles internos 

primários e da governança pública com vistas a prevenir ilícitos e compatibilizar 

as práticas administrativas aos princípios constitucionais da Administração 

Pública. 

5) Devem promover a transparência e zelar pelo cumprimento das disposições 

estabelecidas na Lei de Acesso à Informação. 

6) Os produtos dos trabalhos devem contemplar recomendações com vistas à 

correção de falhas, aprimoramento de processos, dos controles primários ou 

do marco normativo das atividades auditadas ou a instauração de medidas 

apuratórias, conforme o caso, que deverão ser previamente discutidas com os 

gestores responsáveis por sua implementação e cujo atendimento deve ser 

monitorado. 

7) Encaminhar para o Órgão Central os relatórios, pareceres e informações 

produzidas para possibilitar a avaliação a que se refere o inc. XII do art. 8º da 

LC n.º 202/2018. 

 

É a orientação. 

 
 

 

 

 


