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RESUMO 
 

 
 
A administração pública tem como grande desafio a realização de gastos para sua 
manutenção de forma eficiente e eficaz de suas atividades, garantindo a todos o direito à 
transparência da execução dos mesmos por meio de instrumentos claros e precisos. Sabe-se 
que a Controladoria Pública pode permitir viabilização de tais preceitos de forma mais 
consistente e segura quando se utiliza de ferramentas de Tecnologia da Informação (TI), vez 
que o fluxo dados e informações que transacionam em entes públicos e privados que se 
relacionam com o primeiro são preponderantemente volumosos e detalhados. Com o 
surgimento das Centrais de Liquidação de Despesa na Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e na Controladoria Geral do Município de São Luís, 
Estado do Maranhão, viu-se a possibilidade de um maior controle e transparência na 
execução da Despesa Pública, haja vista que o trabalho realizado pela Central de Liquidação 
de Despesa nos órgãos municipais retro mencionados tem por finalidade a averiguação 
formal da segunda fase da despesa pública denominada Liquidação que, por sua vez, 
objetiva validar se a mercadoria ou serviço foi adequadamente realizado. Uma vez verificada 
a consonância formal entre gasto e o realizado, passa-se a última etapa da despesa pública 
denominada pagamento. Basea-se o presente trabalho na problemática de quais elementos 
deverão constar em um instrumento padrão que possibilite ateste a legalidade formal da 
liquidação dos gastos públicos, direcionado no objetivo principal propor de instrumento de 
controle interno por meio do uso da Tecnologia da Informação para entidades públicas, 
focalizando o procedimento denominado liquidação da despesa. No que atine ao parâmetro 
metodológico do presente trabalho, verifica-se o mesmo como um estudo exploratório, de 
natureza bibliográfica, documental e de estudo de caso, utilizando a como meio de coleta de 
dados entrevista e questionário estruturados. Ressalta-se que a pesquisa foi realizada em 2 
(duas) etapas, sendo a primeira, para coletada dos elementos necessários para a elaboração 
da proposta de instrumento, e a segunda, para a validação da proposta de suas 
características pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, e pela Controladoria Geral do Município de São Luís, Estado do Maranhão. Pode-se 
validar a proposta de instrumento como viável de implementação em uma Controladoria 
Pública, mas com ressalva no que tange aos aspectos formais que devem ser considerados 
para sua efetividade e legitimidade. 
 
Palavras-chave: Controladoria Pública. Tecnologia da Informação. Despesa Pública. Central 
de Liquidação de Despesa.  

 



ABSTRACT 
 
 
 
Public administration’s biggest challenge has been the efficient, adequate use of its budget 
so as to maintain all of its activities, but at the same time assuring transparency through 
precise controlling instruments. In this regard, the “Controladoria Pública” (Budget Control 
Office) may allow the implementation of such precepts in a safer, more consistent way when 
it uses IT tools, since the amount of information and data flowing between government 
agencies and private companies is very large and complex. With the creation of “Centrais de 
Liquidação de Despesa” (Expense Liquitadion Department) in the “Controladoria Geral” of 
the cities of Rio de Janeiro, RJ, and São Luís, MA, one has seen the onset of more 
sophisticated control procedures and more transparency in government expenditures, since 
the work of such organs is meant to formally assess the second stage of government 
expenses known as liquidation, which is intended to certify that products and services have 
been adequately delivered. Once there is conformity between the expenses and their actual 
results, one moves on to the final step which is disbursement. This work focus on the 
elements that must be present in a standardized instrument for assessing the legal 
compliance of the liquidation of government expenditures, and is intended to create such an 
instrument by means of IT tools. Our methodology consists in an exploratory study involving 
literature review, case studies, and the collection of data through interviews and 
questionnaires. The research developed on two stages, namely the collection of data and 
ellaboration of the instrument, and the validation of such instrument by the Controladoria 
Geral do Município do Rio de Janeiro and the Controladoria Geral do Município de São Luís. 
Our conclusion is that the instrument is valid, though some of its formal aspects must be 
looked upon closely as to assure its legitimacy.  
 
Keywords: Accontability Public. Budget Control Office. Information Technology. Public 
Expenditures. Central Settlement Public Expense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme a legislação brasileira, o gestor público deve manter em boa ordem a 

documentação referente aos gastos públicos realizados em sua gestão para realizar seus 

encargos, pois como responsável pela gestão pública necessita efetivar transações das mais 

diversas naturezas, tais como proporcionar a contratação de fornecedores de serviços e 

materiais, pagar funcionários, firmar convênios e outros. Por isso, muitas vezes, se vê 

obrigado a fracionar seu poder, atribuindo funções aos subordinados, efetivos ou 

comissionados, com o intuito de alcançar seus objetivos de forma mais eficiente possível. 

Considerando que as organizações públicas têm em sua estrutura pessoas 

naturais das mais diversas posturas éticas e morais, a delegação de funções torna-se um 

campo fértil para o surgimento de desvios que podem ser depreciativos para a imagem do 

ordenador de despesa que confiou poderes ao subordinado. Para evitar comportamentos 

como esses faz-se necessária a utilização de ferramentas técnicas que visem atestar a 

integridade dos procedimentos relacionados com o gasto público no intuito de que desvios 

de caráter não sensibilizem negativamente os princípios da legalidade, economicidade, 

imparcialidade, publicidade e eficiência, bem como ensejem em desperdício do erário 

público. 

Para que tais distorções sejam minimizadas ou anuladas, o gestor público tem 

como alternativa o aprimoramento do controle interno pela instituição que é responsável, 

para que não venha a ter receio quando da prestação de contas perante o Tribunal de 

Contas ao qual esteja subordinado. 

Considerando que a despesa pública é uma área delicada no âmbito das 

organizações públicas, uma possível solução para o controle interno de tais entidades é a 

elaboração de um modelo de Instrumento de Controle Interno para entidades públicas 

municipais utilizando a Tecnologia da Informação (T.I.). No modelo proposto, focaliza-se o 

estudo liquidação da despesa utilizadas nas Controladorias Geral do Município do Rio de 

Janeiro (CGM/RJ), Estado do Rio de Janeiro, e do Município de São Luís (CGM/SLZ), Estado 

do Maranhão. 

A escolha destas entidades decorre do pioneirismo de implantação do 

instrumento de controle nas CGM/RJ, e da CGM/SLZ em decorrência da base territorial onde 

a pesquisa é realizada. 
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Constata-se a relevância do presente estudo quando se observa que é na 

liquidação que ocorre o ateste da prestação do serviço ou entrega do material pelo 

contratado ao ente público, por ser este o procedimento que valida possibilidade de 

pagamento. O erro, a fraude ou simulação nesse momento procedimental podem causar 

danos irreparáveis ou de difícil reparação ao erário público. 

O estudo pode ensejar, portanto, um marco referencial para a contribuição no 

controle interno de municipalidades, bem como a outras entidades públicas ou privadas, que 

visem utilizar a T.I. como ferramenta que venha a validar os procedimentos que atestem 

formalmente a execução da despesa para que o pagamento possa ser realizado de maneira 

segura. 

Fica definido, o seguinte problema: quais elementos deverão constar em um 

instrumento padrão que possibilite o ateste da legalidade formal da liquidação dos gastos 

desta natureza? 

O presente trabalho, nesse sentido, tem por objetivo geral propor Instrumento 

de Controle Interno por meio do uso da Tecnologia da Informação para entidades públicas, 

focalizando o procedimento de averiguação da liquidação da despesa pública em Central de 

Liquidação de Despesa; e por objetivos específicos: 

1) Identificar os procedimentos adotados em controle interno de entidades 

públicas no procedimento de liquidação de despesa; 

2) Identificar a estrutura formal e material necessárias para a implantação de um 

instituto de análise da liquidação de despesa pública no âmbito da controladoria pública; 

3) Estruturar processo padrão de validação de transações envolvendo gastos 

públicos no que concerne ao estágio da liquidação de despesa pública; 

4) Identificar as ferramentas informatizadas que viabilizem a operacionalidade 

do controle formal da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de Despesa; 

5) Validar aspectos de uma ferramenta informatizada que aprimore a 

operacionalidade do controle da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de 

Despesa. 

O estudo foi edificado sob os seguintes pressupostos:  

1) A implantação de um modelo de Central de Liquidação de Despesa em 

controladoria pública requer alteração da estrutura organizacional do ente público para que 

proporcione melhoria do controle interno;  



16 

 

2) A implementação de Sistema de Informações mais sofisticado viabiliza a 

melhoria do Controle Interno em organizações públicas no que tange a realização dos gastos 

públicos. 

O trabalho encontra-se estruturado em oito seções, a saber: a primeira trata da 

introdução, apresentada de forma ampla e genérica; a segunda explana sobre a despesa 

pública no âmbito da legislação brasileira hodierna, bem como a contextualiza 

historicamente sob o enfoque do controle; a Tecnologia da Informação e sua utilização no 

âmbito da administração pública como ferramenta de controle é tratada na terceira seção; a 

quarta apresenta a metodologia utilizada, esclarecendo sobre a tipologia da pesquisa, as 

fases e tarefas realizadas para a edificação do trabalho, bem como todos procedimentos 

relativos à coleta e análise de dados. 

Na quinta seção, realiza-se o estudo das ferramentas de T.I. utilizadas na Central 

de Liquidação de Despesa no âmbito da Controladoria do Município de São Luís, estado do 

Maranhão; na sexta seção apresenta-se a proposta de instrumento de controle interno 

focado no procedimento de liquidação de despesas públicas por meio da T.I.; na sétima, 

analisam-se como as Controladorias Geral dos municípios do Rio de Janeiro e de São Luís 

fazem a validação dos aspectos já apresentados. 

Ao término do trabalho, é apresentada a oitava seção que versa sobre as 

considerações finais do estudo, respondendo à inquirição relativa à amplitude dos objetivos 

geral e específicos próprios da pesquisa, evidenciando as limitações encontradas e a 

necessidade de continuidade do estudo sobre o tema, bem como a apresentação das 

referências utilizadas em sua realização. 
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2 DESPESA PÚBLICA 

 

A presente seção tem por objetivo conceituar a terminologia doutrinária e legal 

acerca da despesa pública, com a finalidade de apresentar as dicotomias, distorções e 

curiosidades relevantes sobre o assunto. A despesa pública é um gasto, logo, um sacrifício de 

ativos, mas que, em decorrência de sua natureza republicana, tem características que a 

distingue daquelas que incorrem nas relações privadas. 

 

2.1 Conceitos prelimares 

 

Conforme Martins (2003) um dos maiores desafios que existe quando se fala de 

custos é a distinção entre gasto, custo, despesa, investimento, desembolso e perda. 

Gasto seria a compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou 

promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro); desembolso seria o pagamento pela 

aquisição do bem ou serviço; investimento seria o gasto ativado em função da vida útil ou de 

benefícios atribuídos a futuro(s) período(s); custo seria o gasto relativo a bem ou serviço 

utilizado na produção de outros bens ou serviços; despesa seria o bem ou serviço consumido 

direta ou indiretamente para obtenção de receitas; e perda seria o bem ou serviço 

consumidos de forma anormal e involuntária (MARTINS, 2003). 

 O gasto faz parte do gênero despesa, investimento e custo são espécies, 

conforme a doutrina contábil privada. Contudo, verifica-se que tais terminologias não são 

usadas quando se trata sobre os gastos públicos, observada a definição apresentado por 

PIRES (2005) quanto à despesa pública como sendo conjunto de dispêndios do Estado ou de 

outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. 

Esse descompasso entre o que é percebido pela doutrina contábil privada e a 

doutrina contábil pública do Brasil são explicados pela forma como foram erigidas as 

estruturas patrimonial privada e pública na história econômica do país.  

Simonsen (2005) esclarece que o Brasil colônia nasceu com a revolução 

comercial. Por ser uma grande fazenda extrativista, Estado e Governo forma vistos como um 

só, havendo aí uma confusão em decorrência da ausência de vontade do povo nas políticas 

exercidas pelo Estado, sendo assim, segundo Oliveira (2007, p. 243): 
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(...) o Estado satisfazia suas necessidades mediante requisições de serviços 
ou bens. Se necessitava abrir uma estrada, determinava aos aldeões ou 
escravos que a abrissem (requisição de serviço), e, se precisava de 
alimentação para a corte, determinava a entrega da colheita ou de animais 
(requisição de bens). Assim, satisfazia suas necessidades, não se 
preocupando com os interesses individuais.  

 

Considerando-se que o Brasil tornou-se independente a partir de 1822, ou seja, 

em torno de 33 (trinta e três) anos após a revolução francesa, que teve como marco a 

separação dos poderes e a recuperação dos conceitos de República e Democracia, 

desassociando a figura do Estado ao do Governo, e em meio a revolução industrial (1760 a 

1900), conforme Simonsen (2005) o Brasil independente iniciaria seus passos paralelamente 

com a revolução industrial, sendo que, segundo Oliveira (2007) com o crescimento da 

politização do povo e com o advento das conquistas democráticas, torna-se intocável a 

liberdade pessoal, que apenas pode ser tangenciada quando de expressa disposição 

constitucional. 

Tal constitucionalização da utilização dos recursos obtidos pelo Estado brasileiro 

sobre a riqueza da população de nosso País foi grande marco histórico, em especial, 

decorrente do Princípio da Legalidade, proteção constitucional que, conforme Torres (2006) 

é um dos pontos cardeais do Estado Financeiro, uma vez que a lei formal vincula a 

Administração Pública em seus atos de arrecadação junto ao particular e de dispêndio do 

arrecadado com o fito de conglomerar a república, seja pela execução de serviços públicos, 

pela aquisição ou manutenção de bens públicos, ou mesmo, na intervenção da economia 

objetivando o equilíbrio sócio-econômico da Nação. 

Os efeitos das revoluções sociais na seara privada são, portanto, sensibilizados 

de forma mais célere que na seara pública, uma vez que na primeira não há necessidade de 

processo legislativo para que sejam operacionalizados atos de interesse dos partícipes, 

infere-se que a disparidade entre os conceitos de despesa, no âmbito privado e público, 

decorre exatamente da forma como o ente Estado e o ente privado podem ser modificados, 

ou seja, um com rigidez, em decorrência de sua natureza republicana, e outro flexível, em 

decorrência de sua natureza particular. 

A necessidade do aprimoramento da definição do gasto na seara privada 

decorreu preponderantemente da natureza do processo de manufatura o qual exige que os 

sistemas de informações contábeis dos fabricantes sejam projetados para acumular dados 
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detalhados sobre custos relacionados com o processo de produção, rastreando a 

responsabilidade por custos ou resultados de produção aos indivíduos que têm autoridade 

para influenciá-los, conforme leciona VanDerbeck (1999), ou seja, a estratificação da 

informação do gasto é fator decisivo para tomada de decisão nas entidades privadas. 

Na seara pública a estratificação também é desejada e perseguida, uma vez que 

como se pode notar, nos termos estritamente legalidade, as classificações apresentadas às 

despesas públicas no Brasil são tratadas nacionalmente pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, 

como sendo Correntes e de Capital; pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 

pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, pelos critérios de execução 

controlada e transparente que a despesa pública deve ser operacionalizada, conforme será 

tratado na subseção que segue. 

 

2.2 Classificação da despesa pública 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, na qualidade de Órgão Central do 

Sistema de Contabilidade Federal, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e 

do Decreto nº 3.589, de 6 de setembro de 2000, vem emitindo normas gerais para atender 

ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000, de forma a padronizar procedimentos. 

Sendo assim, o processo de padronização nacional da despesa pública teve início 

com a edição da Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, que atualiza a discriminação da 

despesa por funções e estabelece conceitos de função, subfunção, programa, projeto, 

atividade e operações especiais; e com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de 

maio de 2001, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas, ajustada 

pela Portaria Conjunta nº 3º, de 15 de outubro de 2008, que aprova os manuais de Receita 

Nacional e de Despesa Nacional e dá outras providências.  

Doutrinariamente, ao observar os ensinamentos de Torres (2007), Oliveira 

(2007), Harada (2007), Pires (2005) e Furtado (2009) sobre a classificação da despesa 

pública, verifica-se que: 
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No entendimento de Torres (2007) e Oliveira (2007), a despesa pública é 

classificada em Despesas Correntes e Despesas de Capital, ou seja, nitidamente adotando os 

parâmetros positivistas determinados no art. 12 da Lei nº 4.320/64; 

Para Harada (2007), citando Luigi Einaudi em principi di scienza della finanza, as 

espécies de classificação da despesa pública são todas desprovidas de cunho científico, uma 

vez que são “flutuantes e arbitrárias”. Contudo, o referido autor esclarece que a classificação 

tratada pela Lei nº 4.320/64, também denominada critério de classificação legal, 

apresentada por Torres (2007) e Oliveira (2007), não é única, havendo ainda outras a serem 

consideradas, tais como: 

a) Classificação econômica, é feita a despesa-compra, para compra de produtos 

e serviços (aquisição de bens de consumo, folha de pagamento do funcionalismo, etc.); e a 

despesa-transferência, que não corresponde à aplicação governamental direta, limitando-se 

a criar rendimentos para os indivíduos sem qualquer contraprestação destes (juros da dívida 

pública, pensões, subvenções em encargos, etc.); 

b) Classificação quanto à competência constitucional: as despesas públicas são 

divididas conforme o ente federado a saber, Federal, Estadual, Distrital e Municipal; 

c) Classificação quanto à periodicidade: a despesa pública será considerada 

ordinária, quando se constitui em rotina de serviços públicos e que são renovados 

anualmente, ou seja, a cada orçamento; extra-ordinária, quando destinada a atender 

serviços de caráter esporádico, oriundos de conjunturas excepcionais e que, por isso, não se 

renova todos os anos. 

Furtado (2009) classifica a despesa pública em três grandes grupos, a saber: 

a) Quanto à natureza Orçamentária, a despesa pública é classificada em dois 

grupos, despesas orçamentárias, que passam necessariamente pelo orçamento, e extra-

orçamentárias, aquelas que, em razão de suas peculiaridades, não transitam pelo 

orçamento, ou seja, independem de autorização legislativa;  

b) Quanto à conformidade com a Lei nº 4.320/64 e a Portaria Interministerial 

STN/SOF nº 163/01, denominada explicitamente pelo mesmo como a classificação 

atualmente adotada no País. 

Nos termos da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01, quanto à natureza 

orçamentária, as despesas se subdividem em despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, 

da seguinte forma: 
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a) Quando se fala de despesa orçamentária entenda-se quase todas as despesas 

públicas, uma vez que, em decorrência do Princípio da Universalidade, quase a totalidade da 

movimentação passa, necessariamente pelo orçamento, como bem define o art. 165, §5º, I, 

II, II da CR88 e o art. 6º da Lei 4.320/64, como apud Furtado (2007): 

Em função do princípio da universalidade, a lei orçamentária 
deve incluir, por seus valores brutos, todas as receitas e 
despesas referentes aos Poderes Públicos, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; aos 
investimentos das empresas estatais e às referentes à 
seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos 
vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos e fundações públicas. (FURTADO, p.157) 

 

Considerando o ditame legal e constitucional embutido no Princípio da 

Universalidade, Machado JR. (2003) de forma objetiva esclarece que numa boa 

administração nada escapa ao orçamento, haja vista que todas as unidades que constituem 

a administração pública têm que expressar financeiramente no orçamento seus respectivos 

programas de trabalho caracterizando abrangência do método orçamentário, pois todas as 

despesas públicas devem constar do orçamento. 

b) As despesas consideradas extra-orçamentárias são aquelas que, em 

decorrência de suas peculiaridades, não são passíveis de previsão orçamentária, uma vez 

que não necessitam de autorização legislativa. Pires (2005) ao comentar sobre o tema 

esclarece que tais despesas são representadas pelas devoluções dos valores de terceiros 

(cauções, depósitos judiciais, depósitos para recursos) e das operações de crédito por 

antecipação de receita (ARO) e pelos pagamentos de passivos financeiros remanescentes de 

exercícios anteriores (restos a pagar e consignações diversas). 

Em termos de conformidade com a Lei nº 4.320/64 ou quanto à natureza 

econômica, Furtado (2009) cita que, conforme determina o art. 12 da Lei 4.320/64, a 

despesa pública pode ser divida em Despesa Corrente ou Despesa de Capital, bem como 

esclarece que tal divisão tem por objetivo fornecer elementos que viabilizem o estudo dos 

efeitos que a aplicação de recursos públicos provocará na formação do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país, logo, sendo esta a razão de tal classificação ser chamada de econômica. 

As despesas correntes, segundo conceitua Furtado (2009), não provocam 

aumento no patrimônio republicano, pois concorrem para a sua conservação. Contudo, o 
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referido autor, conceitua as despesas de capital como aquelas que provocam aumento no 

patrimônio público direcionadas para a implantação ou expansão de serviços públicos, quer 

sejam executados diretamente pelo ente público ao qual pertence o recurso, quer sejam 

realizados por outras entidades de direito público ou privado, mediante transferência de 

recursos.  

Conforme tratam os §§1º e 2º do art. 12 da Lei 4.320/64, as despesas correntes 

são divididas em Despesas de Custeio e Transferências Correntes, na primeira os dispêndios 

incorridos na manutenção de serviços públicos prestados diretamente pelo ente público 

titular dos recursos e/ou adaptação de bens imóveis que pertencem ao patrimônio da 

própria entidade. A natureza de tal despesa tem como característica básica a existência de 

contraprestação direta em bens ou serviços em favor do ente que despende os recursos, 

enquanto que a segunda diz respeito aos recursos transferidos pelo ente titular dos recursos 

em favor do funcionamento de outras entidades sem que haja contraprestação direta em 

bens ou serviços em benefício do ente transferidor, conforme Furtado (2009). 

Já as Despesas de Capital, conforme determina os §§4º, 5º e 6º do art. 12 da Lei 

4.320/64, são dividas em Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital. 

Machado JR. (2003) conceitua investimentos como toda despesa de capital que 

geraria serviços e, em consequência, acréscimos ao PIB e que, nos termos do §4º do art. 12 

da Lei 4.320/64, classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a 

execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários 

à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de 

instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

Furtado (2009) apresenta como conceito de inversões financeiras as dotações 

que, em regra, não tem o poder de gerar serviços e, por isso, não provocam aumento no PIB, 

sendo que, conforme §5º do art. 12 da Lei 4.320/64, tais despesas classificam-se como 

aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; aquisição de títulos 

representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 

quando a operação não importe aumento do capital; constituição ou aumento do capital de 

entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações 

bancárias ou de seguros. 
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Por fim, quanto à classificação econômica, Furtado (2009) conceitua as despesas 

de capital de natureza transferência de capital como sendo os recursos transferidos pelo 

ente titular dos recursos, sem contraprestação em prol do transferidor, para a realização de 

Investimentos ou Inversões Financeiras por outra entidade, sendo que, neste grupo 

enquadram-se, conforme determina o §5º do art. 12 da Lei 4.320/64, as despesas com 

pagamento do capital que compõem o montante da dívida pública, não incluindo os 

pagamentos de juros e outros encargos, uma vez que estes são classificados como Despesas 

Correntes. 

A última categoria apresentada por Furtado (2009), denominada explicitamente 

por ele como a classificação atualmente adotada no País, guarda conformidade com a Lei nº 

4.320/64 e a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01, pois, visa atender a uniformidade 

das contas públicas nacionais, classificando as receitas e despesas orçamentárias, de todos 

os entes federados, em 4 (quatro), a saber: por esfera orçamentária, institucional, funcional-

programática e por natureza de despesa. 

A Portaria editada com o fito de consolidar as contas públicas nacionais buscou a 

uniformidade dos critérios de classificação de receitas e despesas públicas, conforme pode 

ser interpretado de forma sistemática na combinação dos art. 50 §2º, art. 52, I, b e II, b e do 

art. 51, todos da LRF. 

Apresenta-se agora a classificação conforme a Portaria Interministerial STN/SOF 

nº 163/01 que visa, uniformizar uma estrutura de código de natureza da despesa para todos 

os entes federados: 

 

i) Classificação por esfera orçamentária 

Nesta classificação, nos termos do art. 165 da Constituição da República de 1988, 

há a especificação sobre a esfera orçamentária do dispêndio, se do orçamento fiscal, da 

seguridade social ou de investimentos das empresas estatais. 

 

ii) Classificação Institucional 

Como classificação institucional, entenda-se aquela que reflete a estrutura 

organizacional de alocação dos créditos orçamentários, e está estruturada em órgão 

orçamentário e unidade orçamentária.  
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A unidade orçamentária consiste no agrupamento de serviços subordinados ao 

mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias, nos termo do artigo 

14 da Lei nº 4.320/1964, ou seja, as dotações são consignadas às unidades orçamentárias, 

responsáveis pela realização das ações.  

 

iii) Classificação funcional-programática 

Nos termos da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, atualizando a 

discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I, do § 1º, do art. 2º, e § 2º, do 

art. 8º, ambos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem com estabelece conceitos de 

função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e dá outras 

providências, demonstra, conforme demonstra FURTADO (2009), a existência de duas 

classificações independentes, como segue: 

a) Classificação funcional, os códigos são fixados pela referida portaria para 

todos os Entes Federados, sendo representada, quando da função por 2 (dois) dígitos e 

quando da subfunção por 3 (três) dígitos. Nesse sentido, os 5 (cinco) dígitos da classificação 

funcional são representados, exemplificativamente, da seguinte forma: no código 06.182, o 

grupo de dígitos 06 especifica a função Segurança Pública e o 182, a subfunção Defesa Civil. 

b) Classificação programática, sua codificação será estruturada por programas, 

códigos e identificações estabelecidos em atos próprios dos Entes Federados, respeitando os 

conceitos apresentados pela portaria, a saber: 

a. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 

plano plurianual 

b. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitados no tempo, que resulta num 

produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

c. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, do qual resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e  

d. Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das 

ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 

sob a forma de bens ou serviços; 
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iv) Classificação por natureza de despesa 

Nos termos do art. 5º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01, a estrutura 

da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de 

governo será “c.g.mm.ee.dd”, onde: 

C – categoria econômica; 

G – grupo da natureza de despesa; 

MM – modalidade de aplicação 

EE – elemento de despesa 

DD – Desdobramento, facultativo, do elemento de despesa 

 
FIGURA 1 – Estrutura da Natureza da Despesa Orçamentária 

Fonte: Portaria Conjunta STN/SOF nº 03/2008 (2008) 

 

Como pode ser observada na figura 01, a estrutura da natureza da despesa 

apresentada pelo art. 5º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 é didaticamente 

apresentada graficamente pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 03/08 em 5 (cinco) níveis. 

O 1º nível, que será a categoria econômica, nos termos do Manual de Técnica 

Orçamentária 2009, apresenta as Despesas Correntes classificadas com o código 3 e as 

Despesas de Capital classificadas com o código 4, conforme a QUADRO 01 abaixo: 
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QUADRO 1 – Categorias Econômicas da Despesa Pública 

Fonte: MTO/MPOG (2009) 

 

 

O 2º nível, que trata do grupo de natureza de despesa, tem por finalidade 

agregar os elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, 

conforme descrito no QUADRO 02. 

 

 
QUADRO 2 – Grupo de Natureza de Despesa 

Fonte: MTO/MPOG (2009) 

 

O 3º nível visa complementar a informação gerencial da despesa pública com 

modalidade de aplicação que, nos termos do art. 3º §1º, indica se os recursos serão 

aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou 

por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, 

possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 

Nele, as modalidades de aplicação são identificadas por dois dígitos conforme QUADRO 03. 
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QUADRO 3 – Modalidade de Aplicação da Despesa Pública 

Fonte: MTO/MPOG (2009) 

 

Por fim, o 4º nível, nos termos da MTO/2009, tem por finalidade identificar os 

objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de 

consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e 

instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a 

administração pública utiliza para a consecução de seus fins, sendo que os códigos de 

elementos de despesa são definidos no APÊNDICE B da Portaria Interministerial nº 163/01. 

Para Furtado (2009) a Portaria exorbitou a missão cometida ao órgão central de 

contabilidade da União de editar normas gerais para a consolidação das contas públicas, 

uma vez que seu texto não se encontra consonante à Lei 4.320/64, pois, de acordo com a lei 

a discriminação far-se-á, no mínimo, por elementos de despesa e pela Portaria será por 

categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação. 

A Portaria Conjunta nº 3º, de 15 de outubro de 2008, apresentou quatro passos 

como orientação para classificação quanto à natureza da despesa, como segue: 

1º passo – Identificar se o registro de fato é de caráter orçamentário ou extra-

orçamentário, pois, se o desembolso for extra-orçamentário, não haverá registro de despesa 

orçamentária, mas uma desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo. 

2º passo – Identificar a categoria econômica da despesa orçamentária, 

verificando se é uma despesa corrente ou de capital; 
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3º passo – Observar a categoria econômica da despesa, pois, o próximo passo é 

verificar o grupo da despesa orçamentária; 

4º passo – Constatar o elemento de despesa, ou seja, o objeto final do gasto. 

Contudo, é pertinente esclarecer que às vezes, os elementos de despesa guardam correlação 

com os grupos, mas nada impede que o elemento típico de despesa corrente seja 

relacionado a um grupo de despesa de capital. 

Nesse entendimento, baseada na Portaria Conjunta STN/SOF nº 03/2008 e 

adaptada pelo autor, a figura 02 apresenta a estrutura da despesa pública, de forma 

exemplificativa e não exaustiva como é estruturada a Despesa Pública, viabilizando assim 

uma imagem panorâmica do que fora tratado anteriormente. 

 

DESPESA 

PÚBLICA

DESPESA 

CORRENTE

DESPESA DE 

CAPITAL

ORÇAMENTÁRIA

01 - Pessoal

02 – Juros e Encargos da Dívida

03 – Outras despesas correntes

04 - Investimentos

05 – Inversões Financeiras

06 – Amortização da Dívida

EXTRA 

ORÇAMENTÁRIA

Devolução de Depósitos

Aumento de Ativo Financeiro

Recolhimento de Consignações

 

FIGURA 2 – Estrutura da Despesa Pública 

Fonte: Portaria Conjunta STN/SOF nº 03/2008 adaptada pelo autor. 
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Após o estudo sobre a classificação da despesa pública, inicia-se na subseção que 

segue a análise sobre os estágios de execução da exação. 

 

 

2.3 Estágios da despesa pública 

 

Quando se reporta aos estágios da despesa pública, faz-se referência às etapas 

em que a mesma é executada nos termos dos artigos 58, 62 e 63, todos da Lei nº 4.320/64, a 

saber: empenho, liquidação e pagamento, como demonstrado na figura 03. 

 

  

EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO

 

FIGURA 3 – Estágios da Despesa Pública 

Fonte: Art. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 adaptada pelo autor. 

 

 

2.3.1 Empenho da despesa pública 

 

Entende-se por empenho o ato emanado de autoridade competente que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, ou 

seja, consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, sendo tal ditame 

apresentado no art. 58 da Lei nº 4.320/64. 

Nos termos do art. 60 da referida lei, a ausência de empenho não é tolerada 

quando da realização da despesa. Contudo, nos termos do parágrafo único do retro 

mencionado dispositivo, em casos especiais pode ocorrer a dispensa deste estágio da 

despesa pública. 

Os empenhos podem ser classificados, em consonância com os parágrafos 2º e 

3º do retro mencionado artigo, em: ordinário, estimativo e global. 

Quando do empenho ordinário, reporta-se ao que é utilizado para as despesas 

de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento ocorre de uma única vez; quando 

se fala de empenho estimativo, alude-se àquele em que o montante não se pode 

previamente determinar, tais como fornecimento de energia elétrica e aquisição de 
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combustíveis; e para empenho global, trata-se de despesas contratuais ou outras de valor 

determinado sujeitas a parcelamento, tais como compromissos de aluguéis. 

 

 

2.3.2 Liquidação da despesa pública 

 

O segundo estágio da despesa pública é denominado liquidação que, nos termos 

do art. 63 da Lei nº 4.320/64, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

A liquidação, dessa forma, é o ato pelo qual o Estado atesta que o que fora 

empenhado condiz com o que efetivamente foi realizado, uma vez que tal verificação está 

contida nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64, tendo por fim: 

- apurar a origem e o objeto do que se deve pagar;  

- verificar a importância exata a pagar;  

- determinar a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

Ainda nos termos do dispositivo legal retro mencionado, quando da liquidação 

da despesa pública por fornecimentos de mercadorias, produtos ou serviços prestados terá 

por base: 

- o contrato, ajuste ou acordo respectivo;  

- a nota de empenho; e  

- os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Furtado (2009, p. 193) descreve a liquidação da despesa da seguinte forma: 

Nesta fase, examina-se o que deve pagar (objeto), porque se 
deve pagar (origem), quando será pago (importância exata) e a 
quem se deve pagar (credor). Verifica-se se houve o 
fornecimento dos bens adquiridos ou a execução dos serviços 
contratados (realização de obras, etc.), de acordo com a 
licitação, se não for o caso de contratação direta (dispensa ou 
inexigibilidade). 

 

Machado JR. (2003) chama a atenção para o fato de que a liquidação é uma 

espécie de auditoria de obras e serviços, que tem por fim averiguar e evitar obras e serviços 

fantasmas, uma vez que esse é o aspecto de maior importância na execução da despesa em 
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decorrência da possibilidade de pagamento de subvenções e auxílios a entidade 

inexistentes. 

É por ocasião da liquidação, acrescenta Furtado (2009) que se registra na 

contabilidade do ente público a ocorrência do fato gerador da despesa pública, ou seja, a 

realização da despesa pública, uma vez que, nos termos do art. 50, II da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, este é o momento adequado para fazer a apropriação da despesa 

pelo regime contábil de competência. 

Nesse sentido, pode-se formar o entendimento de que a liquidação é a 

constatação física e formal, ou seja, documental, da realização da despesa pública e a 

consequente validação do direito ao credor que forneceu a mercadoria, produto ou serviço. 

Somente após a liquidação, ou seja, após tal ateste de realização de serviços ou 

de entrega de materiais pode ocorrer o pagamento, último estágio da despesa pública, como 

preceitua o art. 62 da Lei nº 4.320/64. 

 

2.3.3 Pagamento da despesa pública 

 

O terceiro e último estágio da despesa pública consiste no pagamento que, nos 

termos do art. 64 e 65 da já citada lei, ocorrerá por meio de despacho exarado por 

autoridade competente, determinando que a despesa seja paga por ordem de pagamento, 

bem como o pagamento seja efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos 

por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de 

adiantamento. Contudo, conforme determina o art. 74 parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 

200/67, o pagamento de despesa far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, 

contabilizado pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo ordenador de 

despesa e pelo encarregado do setor financeiro. 

O adiantamento ou suprimento de fundos, nos termos do art. 68 da Lei nº 

4.320/64, somente é cabível em casos de despesas expressamente definidas em lei e 

consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação 

própria da despesa, quando não for possível realizar a despesa nos termos do processo 

normal de aplicação. 

Dessa forma, o estágio da despesa pública denominado pagamento, somente 

ocorre por meio da rede bancária ou, excepcionalmente, por meio de adiantamentos. 
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Feitas as observações sobre os estágios da despesa pública, passa-se agora para 

o controle da execução da despesa pública. 
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2.4 Controle da execução da despesa pública 

 

No Brasil, atualmente, Carta Magna de 1988 deliberou em seu artigo 70 

que a 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 será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

Nesse sentido Oliveira (2007) conceitua controle como sendo a verificação 

da legalidade dos atos que resultem tanto na arrecadação como na realização da despesa, 

pois, deve ser feito o controle não só da regularidade da entrada e da saída de recursos, mas 

do comportamento dos agentes e o cumprimento dos objetivos esculpidos pela 

Administração Pública. 

Conforme Fernandes (2008), os tipos de sistemas de controle são social, 

interno e externo e não podem ser confundidos com suas modalidades, uma vez que é 

tradicionalmente dividido como prévio, concomitante e posterior. 

Fernandes (2008) considera como 5 (cinco) os princípios específicos do 

controle: 

a) Princípio da segregação de funções, consiste no exercício da atividade 

de controle em separado das demais funções, sendo que tal segregação tem dois aspectos: o 

estrutural, visto que o controle deve estar definido na estrutura orgânica da entidade, com 

identidade própria; e o funcional, posto que o controle não poderia ser agregado de outras 

funções, limitando-se a atuar como controlador; 

b) Princípio da independência técnico-funcional, portanto o controle não 

deve depender, funcionalmente, de outras pessoas ou órgãos para aferição do juízo técnico 

de valor nos trabalhos que realiza, logo, não tem subordinação técnica. Contudo, quanto ao 

Controle Interno, ressalte-se a responsabilidade diante das irregularidades cientificadas e 

não comunicadas ao respectivo órgão de controle externo, haja vista o vínculo de hierarquia 

inerente a esse sistema de controle; 

c) Princípio da relação custo/benefício, tem como orientação que o custo 

do controle não pode exceder aos benefícios que dele decorrem, pois causaria descontrole; 
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d) Princípio da qualificação adequada consiste na formação adequada 

dos agentes de controle, uma vez que os mesmos devem ter conhecimentos necessários e 

suficientes para o desempenho de sua função; 

e) Princípio da aderência a diretrizes e normas, onde a ação dos agentes 

deve ser realizada com fiel cumprimento das diretrizes de políticas públicas e do acatamento 

de leis e normas em geral. 

Segundo Peter e Machado (2003), o controle interno é constituído por um 

conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados cujo foco é assegurar 

a materialização confiável dos objetivos preestabelecidos pelas entidades da Administração 

Pública, bem como evidenciar desvios no decorrer da gestão, até a consecução dos objetivos 

fixados pelo Poder Público. A idéia cerne é utilizar a prevenção e retificação de equívocos ou 

desvios no âmbito de cada poder ou entidade da Administração em face ao que lhes é 

atribuído. 

O entendimento de Peter (2003) ao conceituar o controle externo como 

sendo aquele exercido em uma instância que esteja fora do âmbito do ente fiscalizado, para 

que tenha maior grau de independência e efetividade em suas ações apresenta grande 

relação com o apresentado por Fernandes (2008) uma vez que este último esclarece que o 

sistema de controle externo é o conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma 

estrutura organizacional que não está integrada na estrutura controlada, visando à 

fiscalização, verificação e correção de atos. 

Quanto às modalidades de controle, Cruz (2007) esclarece que os controles 

preventivos têm por objetivo evitar a ocorrência de equívocos, desperdícios ou 

irregularidade; os controles concomitantes intentam a detecção das ocorrências quando de 

suas ocorrências, viabilizando as tempestivas retificações; e os controles posteriores têm por 

finalidade a identificação das incidências após suas ocorrências, permitindo a sua correção 

após os incidentes. 

Oliveira (2007), diferentemente de Fernandes (2008), não reconhece o 

controle social como tipo de controle. Contudo, verifica-se que o entendimento deste último 

doutrinador é preponderante no Brasil, uma vez que, com a promulgação da Lei 

Complementar 131/2009, de 29 de maio de 2009, há a obrigatoriedade da execução 

transparente da despesa pública por meio da divulgação na internet de todas as fases da 

execução da despesa pública. 
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Sendo assim, considera-se oportuna a afirmação de Fernandes (2008) 

quando diz que o controle social é talvez o mais valioso dos tipos de sistemas de controle, 

pois, pode-se biparti-lo em interno, constituído pelo conjunto de ações adotadas pela 

sociedade para internalizar nos indivíduos as normas, os valores e os objetivos da ordem 

social; e em externo, quando a sociedade aplica ações reativas, sanções e punições aos 

indivíduos que tem comportamento fora dos padrões reconhecidos como probos. 

Nesse sentido, os sistemas de controle da execução da despesa pública 

podem ser realizados por meio do controle social, onde a transparência dos atos da 

administração pública é elemento imprescindível, do controle interno da própria entidade 

executora ou pelo controle externo, por entidade que está fora da estrutura da controlada. 

Conforme exposto, as etapas de realização da despesa pública, a saber, 

empenho, liquidação e pagamento, têm como grande calcanhar de Aquiles a segunda etapa, 

haja vista a verificação do contrato e se este foi efetivamente cumprido pelo fornecedor, ou 

seja, no momento em que é feita a contabilização da despesa, pois, o ato de liquidar é que 

altera quantitativamente e qualitativamente o patrimônio público, logo, torna-se 

imprescindível que o controle sobre essa etapa da execução da despesa pública ocorra de 

forma mais minuciosa. 

Finda a explanação sobre despesa pública, passa-se a tratar sobre a 

tecnologia da informação e a Administração Pública. 
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3 Tecnologia da informação e a administração pública 

 

Nessa seção, aborda-se a importância de organizações públicas utilizarem 

Tecnologia da Informação (TI) de forma apropriada para atingir seus objetivos, bem como 

destaca-se o papel da TI nas organizações públicas e o impacto da sua implantação. 

 

3.1 Conceitos sobre tecnologia da informação – TI 

 

A tecnologia compreende conhecimento originado pela experiência e pela 

tradição à produção de bens/produtos/insumos e à prestação de serviços. Significa, 

também, uma aplicação sistemática de conhecimentos científicos.  

Tecnologia da Informação (TI) consiste em determinar os recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação. É comum conceituar TI como um 

conjunto de recursos não humanos dedicados à aplicação, obtenção, processamento, 

armazenamento e transmissão de informação, bem como o modo que esses recursos estão 

organizados em um sistema capaz de executar um conjunto de tarefas (PONTE, 2008). 

O conceito de TI é bastante amplo, não se resume a apenas a aspectos 

eminentemente tecnicistas, tais como sistemas de informação e programas aplicativos 

(software), a equipamentos e seus periféricos (hardware), telecomunicações, comunicação 

de dados e redes de computadores (SOUZA; JOIA, 2008).  

TI abrange tecnologias relativas aos recursos humanos (peopleware), aos 

modelos de gestão, aos contextos organizacionais, ao planejamento de informática, ao 

desenvolvimento de sistemas, ao suporte ao software, aos processos de produção e 

operação e ao suporte de hardware (SOUZA; JOIA, 2008). 

TI é a difusão social da informação em larga escala de transmissão, a partir de 

sistemas tecnológicos inteligentes. Seu acesso tanto pode ser de domínio público quanto 

privado, nas mais variadas formas de prestação de serviços. Na verdade, são tantas as 

aplicações para TI ligadas às mais diversas áreas que existem várias definições e nenhuma 

consegue determiná-la por completo (SOARES, 2007). 

Segundo Baker (1985 apud ORTOLANI, 2006, p.3), "a Tecnologia da Informação 

(TI) é o conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e 
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comunicação da informação, e a maneira como esses recursos estão organizados num 

sistema capaz de executar um conjunto de tarefas" e Alter (1996, apud ALBANO 2009) 

conceitua TI como o conglomerado de hardwares e softwares que possibilitam o 

funcionamento dos sistemas de informações. 

Tecnologia da Informação é um conjunto de todas as atividades e soluções 

providas por recursos de computação e uso da informação. Este conceito de TI vem 

ganhando importância para as organizações, pois a sua aplicação está ligada em diversas 

áreas. A TI abrange em seu conceito os recursos tecnológicos e computacionais para 

armazenamento de dados e uso da informação. (GUAGLIARDI; REZENDE, 2006) 

Como Davenport (1996 apud ALBANO, 2009) afirma, os computadores, desde 

que ingressaram no ambiente empresarial, ligaram-se estreitamente à maneira pela qual o 

trabalho é realizado. Pode-se até mesmo dizer que a TI começou a modificar radicalmente o 

trabalho - sua localização, rapidez, qualidade e outras características chaves. Percebe-se 

claramente que o termo Tecnologia de Informação está intimamente ligado à utilização dos 

computadores. 

Pequenas e grandes empresas dependem dela para alcançar maior 

produtividade e competitividade. Através de passos simples ensinados por empresas do 

ramo, muitas alcançam sucesso e alavancam maiores rendimentos. 

É certo que a informação sempre existiu, porém, com as facilidades 

proporcionadas pelo avanço tecnológico, os sistemas de informação ganharam novas 

funcionalidades e tornaram-se essenciais para o sucesso das organizações, conforme O’brien 

(2006 apud ALBANO, 2009). 

 

3.2 TI nas organizações publicas 

 

No cotidiano, o administrador das entidades públicas, enfrenta situações de 

grande dificuldade, em virtude do número de variáveis e informações que precisam ser 

analisadas antes de qualquer decisão, com o objetivo de reduzir os riscos de suas decisões 

(LUCA et al., 2006)  

O tipo de informações requerido pelos tomadores de decisão 
está diretamente relacionado com o nível de tomada de 
decisão gerencial e com o grau de estrutura nas situações de 
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decisão que eles enfrentam (O’BRIEN 2004 apud LUCA et al., 
2006, p. 2).  
 

Tecnologia de Informação surgiu nas organizações públicas deste a década de 70, 

no mesmo período em que surgiu nas organizações privadas. Iniciou-se na gestão das 

receitas e despesas e prosseguiu até as experiências mais recentes, com foco na entrega de 

serviços ao cidadão.  

Albertin (2003) esclarece que as organizações têm buscado um uso cada vez mais 

intenso e amplo da Tecnologia de Informação (TI), utilizando-a como uma poderosa 

ferramenta, que altera as bases de competitividade, estratégicas e operacionais das 

empresas. As organizações passaram a realizar seu planejamento e criar suas estratégias 

voltadas para o futuro, tendo como uma de suas principais bases a TI, em virtude de seus 

impactos sociais e empresariais. 

As organizações procuram se adaptar a esse perfil dinâmico do mercado. 

Segundo Moura (2004), a TI está presente nas organizações, na sociedade e na vida das 

pessoas, e é quase impossível perceber o mundo atual sem a presença da TI. Entretanto, é 

identificado que este relacionamento, TI e organizações, precisa ser tratado com muita 

atenção, pois é um fator estratégico para as empresas. 

Ano após ano, organizações estão se tornando cada vez mais dependentes de 

Tecnologias de Informações para alcançar seus objetivos institucionais. Conseqüentemente, 

essas organizações começaram a valorizar este recurso primordial para sua sobrevivência. 

Perceberam que, pela gestão da informação, se tornam competitivas, organizadas e aptas a 

responder às mudanças exigidas pelo cenário mundial.  

A TI começou a ser vista como ferramenta de importância estratégica capaz de 

influenciar diretamente no sucesso das organizações, auxiliando na responsabilidade de 

transformar os negócios, apenas na década de 90 (MARQUES et al., 2006). 

Nesta mesma década, Hatch (1997 apud MARQUES, 2004) apresentou a 

participação da TI no ambiente organizacional, cuja visão de interação entre TI e a 

organização é colocada a partir de um modelo conceitual denominado Modelo dos Cinco 

Círculos, apresentado na figura 04 a seguir: 
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FIGURA 4 – Modelo Conceitual dos Cinco Círculos 

Fonte: Hatch (1997 apud MARQUES, 2004). 
 

Neste modelo, uma organização é definida a partir das relações entre a cultura, a 

estrutura social, a estrutura física e a tecnologia, dentro de um ambiente, no qual a 

tecnologia é definida por Marques (2004), como sendo constituída por:  

 Objetos, ferramentas e artefatos usados no processo produtivo;  

 Atividades e processos do método de produção; e 

 Conhecimento necessário para desenvolver e aplicar ferramentas, métodos e 

processos no processo produtivo. 

Hatch (1997 apud MARQUES, 2004) afirma que, em uma organização, o uso da TI 

não é uma aplicação pura, mas, sim, fruto das interações sociais, culturais técnicas e 

econômicas. 

Albertin e Moura (2003 apud MARQUES, 2004) afirmaram que a TI torna-se algo 

imprescindível na atuação das organizações e na construção de vantagens competitivas, em 

um ambiente cada vez mais competitivo, com exigências diversas (agilidade, flexibilidade e 

inovação). 

Para Laudon e Laudon (2004 apud MARQUES, 2004), as relações entre TI e a 

Organização são influenciadas por diversos fatores, como: ambiente, cultura, procedimentos 

padrão, políticas e outros, como ilustra a figura 05 a seguir: 
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FIGURA 5 – As Relações entre a TI e a Organização 

Fonte: Laudon e Laudon (2003 apud MARQUES, 2004) 
 

Numa perspectiva histórica, a TI se desenvolveu de acordo com as necessidades 

organizacionais. Primeiramente, esses sistemas eram desenvolvidos pela própria empresa e 

tinham como objetivo apressar seus procedimentos internos e departamentos 

administrativos; limitavam-se, porém, a processar apenas as operações realizadas 

diariamente e, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os sistemas passaram a 

possuir uma dinâmica bem mais ágil como nos dias atuais. 

Segundo Melo (2009), a TI é considerada como uma das áreas mais importantes 

nas organizações e tem grande influência no planejamento e nas decisões estratégicas 

organizacionais. Foi a necessidade do uso da TI nessas organizações que possibilitou a 

evolução e concretização da TI nos órgãos públicos. Ela passa, então, a ser aplicada a um 

número crescente de processos internos e externos das organizações.  

Dessa forma, Santos (2007) esclarece que a utilização da TI nas organizações 

públicas surgiu da necessidade em dar suporte à gestão dos entes públicos, mas de modo 

fragmentado, sem admitir um novo modelo de governança, o que permite a implantação de 

soluções isoladas e até incompatíveis, dificultando a integração e a inter operação entre os 

órgãos e departamentos governamentais. 

Para ajudar a diminuir tais distorções, em 1995 foi criado o Congresso de 

Informática Pública (CONIP), principal fórum brasileiro de debates sobre as práticas 

inovadoras no setor público sustentadas pelas ferramentas de informática, bem como, 

espaço de reflexão entre governos, setor privado e sociedade civil, é também um lugar 

privilegiado de visibilidade das boas práticas, como preceitua Diniz (2005).  
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Em decorrência do CONIP, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) criou o portal chamado Portal do Software 

Público, que tem como principal objetivo o compartilhamento de soluções entre as 

instituições públicas, em particular as instituições de informática pública. Com a experiência 

do sistema de inventário CACIC, disponibilizado pela Dataprev, sob a Licença Pública Geral-

GPL, a visão deste compartilhamento foi ampliada para toda sociedade. (BRASIL, 2009) 

Faz-se interessante frisar que existem autores, tais como Osborne (1998 apud 

SANTOS, 2007) que coloca a TI na atividade pública com o mesmo referencial da iniciativa 

privada, enquanto Blumm (2000 apud SANTOS, 2007) entende a distinção entre a TI voltada 

à atividade pública em relação à atividade privada em decorrência de certos aspectos, tais 

como o interesse público, questões sociais, controle externo e soluções de continuidade 

administrativa, haja vista que são características típicas das entidades de natureza pública. 

Nesse sentido, o padrão utilizado pela ABEP e agora adotado pelo governo 

federal brasileiro e extensível às demais unidades da federação, não distingue se a 

tecnologia é de iniciativa privada ou não, filiando-se assim à corrente de Osborne. 

 

3.2.1 O papel da ti nas organizações publicas 

 

Houve um tempo em que a TI era considerada, apenas, um item de suporte à 

organização desnecessário, ou seja, um "centro de custo", pois, não gerava qualquer retorno 

para o negócio. Sendo usada somente para automatizar tarefas e eliminar o trabalho 

humano, mas quando começou a enriquecer todo o processo organizacional, auxiliando na 

otimização das atividades, eliminou barreiras de comunicação. Assim, as aplicações da TI 

foram crescendo dentro das organizações, se tornando indispensáveis.  

Somente as empresas do ramo de serviços financeiros, como bancos e 

companhias de seguro, reconheceram de imediato o papel crítico da TI para seus negócios. 

Com o passar dos anos outras empresas de diversas atividades começaram a constatar que 

também precisavam de informações oportunas para agregar valor e qualidade aos produtos 

e serviços oferecidos, melhorar seus processos decisórios e garantir a sobrevivência num 

mercado cada vez mais competitivo e turbulento (CARRERA, 2008). 

Com a expansão da TI nos órgãos, houve um acréscimo na expectativa e no 

questionamento acerca do papel da TI nas organizações (LAURINDO et al., 2001). Evoluiu de 
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uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel estratégico dentro da 

organização.  

Nos últimos anos, vem se discutindo cada vez com mais ênfase a frequencia da TI 

como arma estratégica competitiva, pois não só sustenta as operações de negócio 

existentes, como também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais.  

Sendo assim, o uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia 

do negócio vão além da idéia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator 

crítico de sucesso (LAURINDO et al., 2001).  

Hoje, o papel da TI nas organizações não está mais relacionado somente com o 

hardware e o software utilizados, ou com metodologias de desenvolvimento, mas também 

está relacionada com o alinhamento da TI com a estratégia e as características da empresa e 

de sua estrutura organizacional. 

Para a compreensão do papel da TI nas organizações, é útil recorrer aos 

conceitos de eficiência e de eficácia. Segundo Laurindo et al. (2001), eficiência significa fazer 

bem as coisas, enquanto que eficácia significa fazer as coisas certas. A eficiência está 

associada ao uso dos recursos, enquanto a eficácia está associada com a satisfação de 

metas, objetivos e requisitos.  

Eficiência está relacionada com aspectos internos à atividade de TI e a adequada 

utilização dos recursos, enquanto que a eficácia confronta os resultados das aplicações de TI 

com os resultados no negócio da empresa e os possíveis impactos na sua operação e 

estrutura.  

Ser eficaz em TI significa utilizá-la para alavancar o negócio da empresa, 

tornando-a mais competitiva, conforme ilustrada na figura 06. 
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EFICÁCIA

Aplicação de 

Tecnologia de 

Informação

SAÍDAS

REQUISITOS

EFICIÊNCIA

ENTRADAS

ÁREA DE TI

(Procedimento, Qualidade)

(Objetivos, Metas, etc.)

EMPRESA

 

FIGURA 6 – Eficiência e Eficácia de um Sistema de Informação 

Fonte: (MAGGIOLINI, 1981 apud LAURINDO et al, 2001) 

 

Segundo Laurindo (LAURINDO et al., 2001) o papel da TI nas organizações podem 

ser classificados em quatro grupos: 

1. Modelos de diagnóstico: fornecem instrumentos e critérios para que seja 

diagnosticado o papel da TI nas organizações;  

2. Modelos prescritivos: são aqueles que indicam padrões de benchmark a 

serem seguidos ou que relatam as melhores práticas relativas ao uso estratégico da TI;  

3. Modelos voltados para ações: indicam procedimentos para o planejamento da 

TI e para a seleção de aplicações de TI a serem desenvolvidas de forma a trazer impactos 

positivos para o desempenho da organização;  

4. Modelos integrativos: são aqueles que agregam vários elementos das 

abordagens acima formando uma estrutura mais ampla de análise. 

Entretanto, a Tecnologia da Informação não é capaz de trazer ganhos para um 

negócio restrito, é preciso que esteja integrada a uma estratégia de negócio, ou seja, os 

investimentos em TI devem estar diretamente associados a um objetivo organizacional, 

contribuindo para o seu alcance.  
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Se não houver a preocupação de relacionar-se investimento de TI com objetivos 

de negócio, incorre-se no grande risco de se implementar tecnologia cara e inútil, capaz de 

executar o que os técnicos esperam, mas não o que a empresa precisa. 

A TI tem um papel fundamental para o sucesso de uma organização, 

contribuindo para que ela seja ágil, flexível e robusta. Mas, a garantia desse resultado, 

dependerá de como a visão da empresa traduzirá sua estratégia em objetivos menores, para 

então identificar-se as iniciativas de TI que melhor podem contribuir para alcançá-los.  

As organizações que conseguirem criar essa vinculação entre estratégia e TI, 

focalizando seus investimentos em tecnologia nas áreas mais importantes para o sucesso da 

estratégia escolhida, estarão no caminho certo para obter um excelente desempenho, meta 

principal de qualquer organização. 

Nesse sentido, verifica-se a utilização da TI nas organizações públicas, em 

decorrência de o setor governamental ser o principal indutor de ações estratégicas quanto à 

sociedade da informação, como instrumento de aumento de sua eficiência e transparência 

de suas próprias ações, tendo como atores o próprio governo (“G”), Instituições Externas 

(“B”, de bussiness), e o cidadão (“C”, de citizen), que interagem conforme a figura 07 

(BRASIL, 2000) 

 

 
FIGURA 7 – Relacionamento entre Atores Institucionais em 
Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação no Governo 

Fonte: (BRASIL,2000) 

 

Conforme Brasil (2000), existem cinco tipos de relação entre os atores em 

aplicações governamentais, a saber: 

a) G2G (Government to Government) que corresponde à integração vertical ou 

horizontal das ações governamentais, como exemplo, ações entre as esferas federais ou 

entre órgãos ou entidade de mesma esfera federativa; 
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b) G2B e B2G (Government to Bussiness e Bussiness to Government) que 

corresponde as interações do governo com outras entidades externas, como exemplo, as 

conduções dos processo licitatórios e contratação por meio de sistemas eletrônicos; 

c) G2C e C2G (Government to Citizen e Citizem to Government) que 

representam as ações governamentais de prestação ou recebimento de informações e 

serviços ao cidadão por meio eletrônico. 

Nesse sentido, considerando que Accountability, termo ainda sem tradução para 

o português, está intimamente ligado ao dever que o representante eleito tem de prestar 

contas de sua gestão para com o seu representado, possibilitando, portanto, a 

transparência, em decorrência da necessidade de publicidade de seus atos, bem como a 

participação, ou abertura de co-gestão dos representados nas decisões e nos projetos dos 

representantes.  

Verifica-se aí uma forte aplicação da TI nas organizações públicas, por meio de 

mecanismos relação G2G, G2B, B2G, G2C e C2G, pois, a iniciativa de criação de portais que 

enseje um mural eletrônico de informações satisfaz as necessidades de transparência das 

ações públicas e participação efetiva dos cidadãos, bem como da integração entre o próprio 

governo e os agentes externos, como preceitua Pinho (2008). 

Quanto a esta proposta, recentemente, em decorrência da promulgação da Lei 

Complementar 131/2009, a TI é elemento essencial para a transparência da execução 

orçamentária e financeira do Estado, pois, nos termos do parágrafo único, inciso II, do art. 48 

do referido instrumento legal, a transparência será assegurada por meio da liberação ao 

pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas em meios eletrônicos de acesso público. 

Verifica-se que o papel da TI nas organizações públicas, apesar de sua similitude 

ao que tange qualquer entidade, mesmo privada, tem como principais características 

eficiência e transparência, uma vez que a legislação brasileira impõe informação em tempo 

real para com os cidadãos, visando, com isso, a avaliação do desempenho da organização 

pública. 
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3.2.2 A implantação da ti nas organizações publicas 

 

A TI tem sido considerada, atualmente, um dos componentes mais importantes 

em um ambiente empresarial, sendo utilizada ampla e intensamente, tanto em nível 

estratégico como operacional pelas organizações brasileiras, quer sejam estas privadas ou 

públicas. 

A aplicação dos componentes de TI, hardware, software, redes, procedimentos, 

bancos de dados e pessoas apresentam características particulares dependendo da 

finalidade do uso de TI. Segundo Weill e Broadlent (1998 apud ALBERTIN & MOURA, 2003), 

as principais aplicações de TI podem ser categorizadas em infraestrutura e aplicação em 

processos, ilustrada na a Figura 08. 

Aplicação

Local

Aplicações Padrões

e Compartilhadas

Infra-estrutura Humana de TI

Serviços de TI Compartilhados

Componentes de TI

Infra-estrutura

de TI

 
FIGURA 8 – Aplicação da Infra-estrutura de Tecnologia da Informação 

Fonte: WEILL; BROADLENT (1998 apud ALBERTIN & MOURA, 2003) 

 

A infraestrutura de TI apresenta oferta de benefícios como a flexibilidade dos 

negócios, e a viabilização de processos sem ela não seriam possíveis ou teriam custos 

inadequados. Uma de suas características mais importantes é o compartilhamento por várias 

aplicações de TI em processos. 

As aplicações de TI em processos apresentam como principal oferta de benefício 

o total apoio aos processos de negócio em todas as suas necessidades e desafios, em 

especial na sua utilização como parte da resposta organizacional às pressões de mercado. 
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O processo de adoção de Tecnologia de Informação nas organizações é abordado 

sob o ponto de vista das escolhas individuais e, mesmo quando analisado em relação às 

organizações, contemplam o uso dessas tecnologias de forma isolada, levando em 

consideração os condicionantes internos à organização (FICHMAN, 1992 apud SANTOS, 

2004).  

O processo de adoção e implantação de TI nas organizações privadas ou públicas 

surgiu com o transcorrer do tempo, pois a informatização avançou, tornando-se uma das 

mais importantes ferramentas de gestão. As organizações seguiram nessa direção, em busca 

da chamada “informatização”.  

Embora influências internas, tais como o impacto das rotinas e habilidades 

desenvolvidas baseadas em uma tecnologia já em uso, possam ser significativas, a TI sofre 

grande influência de fatores externos, como tamanho da base de usuários, padronização, etc 

Markus (1987 apud SANTOS, 2004).  

Outro fator são os altos custos do investimento de implantação de TI, embora os 

custos com os hardwares venham sendo reduzidos. Portanto, mudanças de um padrão 

tecnológico já adotado para um novo implicam em custos de troca consideráveis. 

Atualmente, a busca da eficiência nas organizações requer a utilização adequada 

dos recursos computacionais, cada vez mais complexos. Esta tecnologia tornou-se uma 

ferramenta importante para que os objetivos das organizações fossem alcançados.  

E esse investimento em TI vem crescendo em todos os setores das organizações, 

tanto privadas, mas principalmente nas publicas. Segundo (ALBANO; ZAMBERLAN, 2009), os 

recursos investidos em TI pelo setor público brasileiro têm crescido significativamente nas 

últimas décadas.  

O surgimento da internet modificou as formas de comunicação entre as 

organizações e a sociedade, quer sejam em serviços prestados a esta como também na 

relação com fornecedores. Principalmente em órgão públicos, pois as exigências legais e de 

fiscalização desses órgãos como os tribunais de contas, fez com que os gestores públicos 

adotem uma nova postura perante a utilização da TI, especialmente nos sistemas específicos 

para controle das atividades fins, sendo uma tendência à terceirização destes sistemas. 

Vários autores fazem estudos aprofundados e indicam pontos relevantes na 

implantação de TI. Em trabalhos (FETZNER; FREITAS, 2007), (MIRANDA et al., 2004), 
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(SANTOS, 2004) e (ALBANO; ZAMBERLAN, 2009) propõem a gestão da mudança na 

implantação de TI para promover o uso eficaz de sistemas.  

Nesse contexto, Turban (2003 apud SANTOS, 2007) esclarece que o termo e-

governo (e-government) corresponde à utilização da Internet para aplicações 

governamentais, assim como os negócios eletrônicos (e-bussiness) se referem à utilização da 

Internet para aplicação de negócios. 

Portanto, tal uso depende da motivação e comprometimento das pessoas, 

relacionados à percepção sobre a contribuição que um sistema trará para os objetivos 

organizacionais com os quais se identificam, pois o planejamento da mudança para a 

qualidade na implantação depende de fatores como análise de necessidades, clareza sobre 

finalidades, contexto socio-organizacional, participação dos envolvidos, enquanto o controle 

da implantação considera estratégias para lidar com barreiras à mudança (FETZNER & 

FREITAS, 2007). 

Em uma visão de introdução da TI, Fetzner e Freitas (2007) enfatiza que uma 

abordagem técnica é insuficiente, sendo preciso aliar uma abordagem humana, observando 

três fases para o gerenciamento do processo de mudança:  

 Visão clara sobre futuro organizacional e sobre como pode ser modelado;  

 Implantação, com estrutura de suporte, consistência da mudança e ponte 

entre realidade organizacional e visão dos estrategistas de mudança;  

 Atenção às reações emocionais. 

A importância do contexto também é apontada por AVGEROU (2001 apud 

FETZNER & FREITAS, 2007). A TI não implica deterministicamente resultados organizacionais 

e a análise do potencial real de inovação da TI requer o entendimento de como estas se 

relacionam com os processos de mudança sócio-organizacional e com o contexto de adoção.  

Avgerou (2001 apud FETZNER & FREITAS, 2007) propõe uma análise contextual 

para explicar o sucesso ou a falha em inovações de TI, observando como princípios:  

 Entender a tecnologia como inseparável dos processos de mudança social;  

 Analisar o processo sociotécnico de inovação em SI por meio do contexto 

(internacional, nacional e organização local); e  

 Considerar a inovação em SI como uma combinação de ações 

técnicas/racionais e de forças institucionais. 
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Analisados os princípios, nos âmbitos organizacional ou individual, não é de 

estranhar as dificuldades e insucessos em casos de implantação de TI e a tarefa nada fácil 

colocada aos profissionais da área, ainda mais em decorrência da necessidade de legalidade 

que a Administração Pública é obrigada a observar para que tais implantações sejam 

possíveis. 

Para Avgerou e outros (2005 apud SANTOS, 2007), não existe método 

instantâneo ou confiável para se conseguir as mudanças organizacionais para instituir a 

melhoria da capacidade da administração pública, uma vez que o desenvolvimento dos 

sistemas de TI requer a transformação dos sistemas implantados na racional burocracia.  

Dessa forma, como características próprias para implantação da TI nas 

organizações públicas se vê a adaptação dos modelos burocráticos já existentes, da análise 

de necessidades, do contexto sócio-organizacional, e da participação dos envolvidos, sempre 

observando a legislação com o intuito da convalidação de tais atos. 

Tal colocação é alicerçada no entendimento de que é fundamental o arcabouço 

legal para que a TI em aplicações governamentais sejam viáveis, pois tais institutos devem 

incluir os seguintes aspectos: segurança e autenticação de documentos, pessoas e 

transações; proteção da difusão de informações públicas; proteção à privacidade de dados 

dos cidadãos; padrões técnicos; e viabilização de serviços específicos em novas versões, via 

meios eletrônicos. (BRASIL, 2000) 

 

 

3.2.3 O impacto da ti nas organizações públicas 

 

Nos últimos anos têm sido realizadas pesquisas sobre o impacto da implantação 

de TI nas organizações, devido a sua rápida disseminação no ambiente empresarial e 

governamental e grande repercussão na sociedade, a qual recebe suas influências. 

Inovações trazem mudanças nas organizações, já que são capazes de alterar a forma de 

administrar os órgãos ou até mesmo o local de realização do trabalho. 

Os impactos sobre a produtividade e a forma geral de organização dos órgãos 

podem ser muito significativos, pois, segundo Ribeiro (1999), eles afetam as tarefas de 

produção e coordenação, ou que expandem a memória organizacional. 
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Ainda conforme Ribeiro (1999), estes impactos podem provocar a transformação 

no trabalho das pessoas, na produção dos grupos, no desenho da própria organização e 

também do seu desempenho. No entanto, podem ser escasso se sua aplicação não vem 

acompanhada no gerenciamento da organização e também não se evidencia em forma de 

retornos econômicos, em melhorias sociais da qualidade de vida. 

Eason (1990) apresenta dois conjuntos alternativos de impactos provocados pela 

utilização da TI sobre o trabalho e a organização. Cada conjunto é associado a objetivos 

diferentes para o uso da TI, ilustrado na Figura 09. 

OBJETIVO

Sistema Técnico de 

Controle

Sistema Técnico de 

Ferramenta

Mudança de Trabalho

Desqualificado

Medida de passos

Estruturado

Monitorado

Repetitivo

Isolado

Enriquecido

Descompactado

Desestruturado

Não monitorado

Variado

Contato social

Respostas Humanas

Insatisfação 

Estresse de máquina

Satisfação

Não estresse máquina

Efeito de Organização

Maior produtividade

Mecanismos de controle

Inflexibilidade

Produtividade semelhante

Qualidade e iniciativa

Flexibilidade
 

FIGURA 9 – Impacto da TI sobre o Trabalho 

Fonte: (EASON, 1990) 

 

A Figura 09 sugere algumas preparações para a mudança que será gerada com a 

implantação da TI, em nível de (EASON, 1990):  
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 Estrutura Organizacional - responsabilidades, tarefas, comunicação, sistemas 

de controles e níveis hierárquicos deverão ser definidos; 

 Facilitação da mudança - habilidades e conhecimentos necessários, 

treinamento, recrutamento e construção de grupos, bem como necessidades de espaços 

físicos e demais custos de transição deverão ser analisados para a nova estrutura 

organizacional; 

 Gerenciamento das Relações Externas - o impacto no relacionamento com 

outras estruturas organizacionais e respectivos indivíduos, trabalhos e tarefas deverão ser 

considerados. 

Segundo o ponto de vista de Hammer e Champy (1994), a TI tem causado 

mudanças radicais nas organizações, substituindo regras antigas por regras novas através de 

tecnologias. Alguns impactos são citados no Quadro 04. 

 

REGRA ANTIGA NOVA REGRA 

A informação só pode figurar em um local de 
cada vez 

Com os bancos de dados compartilhados, 
esta regra muda, uma vez que a informação 
pode figurar simultaneamente em tantos 
locais quanto necessário 

As empresas precisam optar entre a 
centralização e a descentralização 

Com as redes de comunicação as 
organizações podem, simultaneamente, 
auferir os benefícios da centralização e da 
descentralização 

Os gerentes tomam todas as decisões 
As ferramentas de apoio à decisão permitem 
que a tomada de decisões faça parte das 
tarefas de todos 

O pessoal do campo precisa de escritórios 
onde possam receber, armazenar, consultar e 
transmitir informações 

Com os computadores portáteis e a 
comunicação de dados sem fio o pessoal do 
campo pode transmitir e receber 
informações onde quer que esteja 

Os planos são revistos periodicamente 
Com a computação de alto desempenho, os 
planos são revisados instantaneamente 

QUADRO 4 – Impactos em processos nas organizações 
Fonte: HAMMER ; CHAMPY (1994) 

 

Quando se coteja a regra antiga com a nova regra, chega-se a conclusão que a TI 

revolucionou estruturas arcaicas, tornando viáveis mudanças relevantes nas organizações, a 

despeito dos impactos causados. 

Segundo Gonçalves (1993 apud RIBEIRO, 1999), após realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o impacto das novas tecnologias nas organizações, foram identificados 
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quatro grupos que sofrem impactos com a implantação de TI nos órgãos: Impactos das novas 

tecnologias sobre o trabalho, impactos no nível de emprego, impactos na estrutura 

organizacional e impacto no gerenciamento. 

Sobre os impactos da Tecnologia de Informação na estrutura e processos 

organizacionais, o autor RODRIGUES (1988 apud RIBEIRO, 1999), destaca efeitos principais: 

 Alteração no processo de trabalho, onde certos tipos de tarefas diminuem ou 

cessam, criando-se outros. Ex.: datilografia / digitação; 

 Alteração na estrutura organizacional, eliminando postos de supervisão e 

criando postos de nível de gerência; 

 Mudança no perfil da mão-de-obra, exigência de novas especializações, 

habilidades e qualificação; 

 Burocratização da organização em função da grande quantidade de 

informação, o que aumenta o número de relatórios, procedimentos e rotinas. A TI apresenta 

caráter de padronização e normatização organizacional; 

 Centralização das decisões na direção, diminuindo a influência da gerência 

média, devido a integração entre os departamentos proporcionada pelo sistema. Assim as 

informações estão disponíveis à direção de maneira rápida e precisa sem a necessidade de 

intermediários; 

 Diminuição dos níveis de supervisão, onde a própria máquina estabelece o 

ritmo de trabalho e controla os subordinados registrando produção, erros, horas paradas, 

etc. 

Quanto aos impactos no gerenciamento, as novas tecnologias exigirão novas 

formas de gerenciamento, provocando mudanças nas gerências, centralizando ou não o 

poder, diminuindo a supervisão, etc (RIBEIRO, 1999). 

O uso da TI e seu impacto pode ser limitado e de cunho estritamente 

operacional, mas pode também ser amplo, com um enfoque estratégico (MARQUES, 2004).  

Portanto, da mesma forma que novas tecnologias modificam as estruturas 

organizacionais, a implantação da TI leva a mudanças na estrutura do trabalho e outras 

práticas organizacionais. Diferentes habilidades tornam-se relevantes na qualificação (ou 

não) dos indivíduos para as tarefas levando a um desequilíbrio na estrutura social existente 

(CINTRA et al., 2008). 
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Na administração pública, segundo esclarece Fernandes (2008), a TI produz 

grande impacto nas relações, pois, como qualquer entidade, sendo pública ou não, é de 

suma importância uma vez que as tipologias, SI, Hardware e Software, bem como ajustes de 

natureza organizacional, quando corretamente utilizadas, podem se tornar diferencial na 

eficiência e transparência das transações realizadas, pois, um fator que se torna perceptível 

com tais medidas é o ótimo atendimento ao cidadão, cliente dos serviços públicos prestados 

pela Instituição. 

Nesse mesmo entendimento, Santos (2007) afirma que a interação intra e inter-

governamental, buscando otimizar os processos internos e oferecer o suporte à TI para os 

gestores públicos, favorece a formulação de políticas públicas mais eficientes, eficazes, 

efetivas, sustentáveis, transparentes, equitativas e articuladas institucionalmente. 

Proporcionando, dessa forma, ao cidadão se tornarem ‘usuários’ e acarretando uma melhor 

tomada de decisão nas ações de melhoria da qualidade de vida, controle social, fiscal e de 

investimentos públicos, identificação de práticas destinadas a favorecer o desenvolvimento 

e bem-estar humano e do ecossistema. 

A título de exemplo, Fonseca (2007) esclarece que a modernização legislativa em 

vigor, aliada à utilização da TI, abre caminho para o aprimoramento do controle gerencial 

sobre o ciclo de suprimentos públicos, visto que é perceptível a redução de preços 

proporcionadas pelo pregão eletrônico e cotação eletrônica de preços, bem como por meio 

das informações contidas no portal “Comprasnet”, pois, demonstram ótimas medidas de 

desempenho dos gestores públicos que possuem algum tipo de participação no processo de 

compras. 

Como exemplo do impacto da TI em organização pública, Fernandes (2008) 

demonstra a redução de 13% dos problemas com contratos, em decorrência da implantação 

de ações restritivas no sistema informatizado no Hospital Universitário de Dourados/MS, 

uma vez que houve constatação de redução dos problemas dos itens aditivo, distrato e 

empenho em reduções de 42%, 35% e 64% respectivamente. Dessa forma, restou 

evidenciado que a redução de desperdício e tempo, bem como uma melhoria na otimização 

no controle de contratos decorreu da utilização da TI nessa entidade pública. 

Pode-se inferir que o uso eficaz da TI e a sua integração com a administração 

pública vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo fator crítico de sucesso, 

como definido por Laurindo (2001), e conforme demonstrado por Fonseca (2007) e 
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Fernandes (2008), a utilização da TI proporciona redução significativa nos preços de compra 

e nos problemas de aditivos, distratos e empenho, corroborando com o que Santos (2007), 

no que atine à interação intra e inter-governamental, e com os cinco tipos de relação entre 

os atores em aplicações governamentais preceituado por Brasil (2000). 

Finda essa seção, se iniciam agora as considerações sobre a metodologia 

aplicada no presente estudo, visto que as abordagens sobre a Despesa Pública e Tecnologia 

da Informação tratadas na presente seção, demonstram-se razoáveis para o alcance do 

objetivo proposto para o presente trabalho, passando-se para abordagem de estudo de caso 

com explanações e descrições da natureza metodológica. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada para direcionar este estudo foi estruturada nos 

subtópicos, a saber: tipologia da pesquisa, delineamento da pesquisa, coleta de dados e 

tratamento e análise dos dados. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

O presente trabalho é classificado, considerando o seu objeto, como 

exploratória, pois tem como finalidade estudar o procedimento denominado liquidação de 

despesa na Central de Liquidação de Despesa da Controladoria do Município de São Luís, 

com o intuito de propor instrumento de Controle Interno por meio uso da T.I. para entidades 

públicas, validado pelas Controladorias dos Municípios de São Luís e do Rio de Janeiro. 

Gil (2006, p. 44) afirma que: 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre 

ele formular hipóteses precisas e operacionais. 

 

De acordo com Triviños (1987), a pesquisa pode ser classificada como descritiva 

uma vez que a mesma visa aprofundar a descrição de determinada realidade. Nesse sentido, 

foram identificadas as ferramentas informatizadas que viabilizem a operacionalidade do 

controle formal da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de Despesa. 

No que tange ao aspecto procedimental, a pesquisa reveste-se de natureza 

bibliográfica, documental e estudo de caso. 

No que atine à pesquisa bibliográfica foram utilizados as publicações de livros, 

artigos científicos e documentos disponíveis via internet. 

Com o fito de satisfazer a natureza documental utilizou-se as publicações oficiais 

de cunho administrativo originadas pela municipalidade de São Luís que versem no todo ou 

em parte sobre a Central de Liquidação de Despesa, no período de 2007 - 2009. 
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Um estudo de caso, conforme Yin (2005) é a estratégia preferida quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Ellet (2008) entende que o método de caso é heurístico – termo empregado para 

definir a aprendizagem auto-orientada que faz uso de análise para extrair conclusões sobre 

uma dada situação, bem como Yin (2005) esclarece que em um estudo de caso, não deve 

haver uma população, mas uma unidade de análise, relacionada com a definição do que o 

caso é, e ela pode ser um indivíduo, uma decisão, um programa; pode ser sobre a 

implantação de um processo e sobre uma mudança organizacional. Segundo este autor, a 

definição da unidade de análise está ligada à maneira pela qual as questões de estudo foram 

definidas. 

Dessa forma, considerando que a pesquisa foi realizada na Controladoria do 

Município de São Luís – CGM/SLZ e na Controladoria do Município do Rio de Janeiro – 

CGM/RJ, sendo que, em ambas, nas respectivas Centrais de Liquidação de Despesa, pode-se 

defini-la com um estudo multicaso tendo em ambas a mesma unidade de análise, ou seja, a 

Central de Liquidação de Despesa, bem como afirmar que a mesma tem natureza não 

probabilística ou intencional, pois, conforme Martins (2007) este tipo de amostra foi 

edificado de acordo com determinado critério, bem como escolhido intencionalmente.  

Conforme Martins (2007), a pesquisa pode ser como qualitativa, quando o cerne 

da pesquisa gira na em torno de descrever, compreender e explicar comportamentos, 

discursos e situações. Dessa forma, infere-se que o enfoque do presente estudo tem 

natureza qualitativa, pois, por meio de entrevistas estruturadas visa identificar quais as 

ferramentas informatizadas que viabilizam a operacionalidade do controle formal da 

liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de Despesa, ou seja, levantando quais 

sãos as ferramentas, bem como, qualificando se as mesmas viabilizam ou não o referido 

controle nas unidades de análise. 

 

4.2 Delineamento da pesquisa 

 

Gil (2006) descreve um estudo de caso sendo um estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Nesse 

sentido, a unidade de análise é a Central de Liquidação de Despesas da Controladoria do 
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Município de São Luís – CGM/SLZ e da Controladoria do Município do Rio de Janeiro – 

CGM/RJ. 

A escolha pela Controladoria do Município de São Luís – CGM/SLZ, notadamente 

a Central de Liquidação de Despesa – CLD, como unidade de análise decorre de sua recente 

implantação, bem como sua possibilidade de acesso, sendo que a mesma fora edificada sob 

os moldes utilizados na Controladoria do Município do Rio de Janeiro – CGM/RJ.  

Em decorrência da CGM/SLZ ter sido elaborada nos moldes da CGM/RJ, bem 

como esta última ter sido a primeira entidade a estruturar uma CLD no País. 

 Considerando as peculiaridades das duas entidades utilizadas para a presente 

pesquisa, verificou-se a necessidade da realização da pesquisa em duas etapas, sendo a 

primeira, no âmbito da CGM/SLZ e a segunda em ambas.  

A primeira etapa da pesquisa foi realizada na CGM/SLZ e teve por finalidade 

verificar os procedimentos adotados para validação da liquidação de despesa, a estrutura 

necessária para averiguação formal da liquidação de despesas públicas, bem como a 

estrutura do processo padrão de validação das transações que envolvem os gastos públicos 

no referido aspecto de liquidação e identificar quais as ferramentas informatizadas que 

viabilizam tais controles. Nesta etapa foram utilizados os APÊNDICES A e B. 

Nesse sentido, foi realizada 1 (uma) entrevista estruturada com o Auditor-

Coordenador da Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ e foram enviados 11 (onze) 

questionários para os auditores da CLD da CGM/SLZ, sendo que retornaram 10 (dez) 

questionários, vez que houve 1 (uma) abstinência.  

Com base nos dados obtidos na primeira etapa da pesquisa, faz-se a análise 

qualitativa dos mesmos para propor o aprimoramento do procedimento de averiguação da 

liquidação da despesa pública em CLD. 

E a segunda etapa da pesquisa consiste na avaliação da proposta mencionada 

pela CGM/SLZ e CGM/RJ com o objetivo de criticar a proposta de instrumento de controle 

apresentado. Devido às limitações de caráter institucional dos respondentes, esta etapa 

contempla uma análise com resposta Institucional, ou seja, não abarcando a amostra 

utilizada na primeira etapa. Para esta etapa foram o APENDICES C foi o instrumento de 

coleta utilizado. 
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Sendo assim, na coleta de dados (Figura 10), em que se verifica o fluxo da 

pesquisa realizada na primeira etapa, a saber, entrevista com coordenador da CLD da 

CGM/SLZ, aplicação dos questionários junto aos auditores da CLD da CGM/SLZ, análise das 

respostas coletadas e, por fim, a elaboração da proposta de instrumento de controle. 

A segunda etapa da pesquisa consiste na apresentação da proposta de 

instrumento de controle aos controladores dos municípios de São Luís, estado do Maranhão, 

e do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em que há, com o respondente, entrevista e 

com o segundo a aplicação de questionário, seguido da análise das respostas e, baseado nas 

informações coletadas, validação sobre proposta de instrumento de Controle Interno 

focalizada na liquidação da despesa pública elaborada para entidades públicas. 
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FIGURA 10 – Fluxo da Pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor (2009). 

 

Nesse sentido, passa-se a tratar de como foi realizada a coleta e análise dos 

dados obtidos nas unidades de análise retro mencionadas.  
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4.3 Coleta de dados e instrumentos de coleta 

 

Esclarece Gil (2006) que as técnicas de investigação ou coleta de dados podem 

ser classificadas em observação, entrevista, questionário e teste. Considerando que a 

pesquisa ocorreu em duas etapas, para fins de coleta de dados, foi utilizado na primeira 

etapa verificou-se os procedimentos adotados para validação da liquidação de despesa, a 

estrutura necessária para averiguação formal da liquidação de despesas públicas, a estrutura 

do processo padrão de validação das transações que envolvem os gastos públicos no 

referido aspecto de liquidação, visando identificar quais as ferramentas informatizadas que 

viabilizam tais controles, realizou-se pesquisa documental, através dos instrumentos de 

coleta de dados: entrevista e questionário estruturado. 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 199): 

 
A entrevista estruturada é aquela em que o entrevistador segue um 
roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo 
são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário 
elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de 
acordo com um plano. O motivo da padronização é obter, dos 
entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo a 
viabilidade de se comparar todas as respostas. 

 

Gil (2006, p. 128) define questionário:  

 
Como a técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 

 

Nos termos do APÊNDICE A, a entrevista estruturada utilizada na pesquisa possui 

10 (dez) questões e o questionário estruturado possui, no termos do APÊNDICE B, 2 (duas) 

questões, sendo a primeira sub-dividida em 8 (oito) proposições e a segunda em 9 (nove) 

proposições. 

Nas questões 11 e 12 da entrevista e questões 01 e 02 do questionário aplicado 

usou-se a escala de Likert com o intuito de identificar o grau de importância e concordância 

dos respondentes. 

Para Mattar (2001), a escala de Likert são séries de afirmações relacionadas com 

o objeto pesquisado, em que aos respondentes são solicitados, não só adjetivar sua opinião, 
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mas escaloná-la quanto ao grau de percepção sobre o assunto abordado.  Sendo assim, a 

cada célula de resposta foi atribuído um número que reflete o direcionamento da atitude do 

respondente em relação a cada proposição. A análise do somatório está descrita na 

subseção 4.4. 

No que tange a utilização da escala de Likert nos APÊNDICES A e B, fez-se como 

parâmetros para os respondentes 5 (cinco) pontos no que atine ao grau de importância, ou 

seja, 5-muito importante, 4-importante, 3-indiferente, 2-sem importância e 1-totalmente 

sem importância, e no que tange ao grau de concordância, a saber, concorda plenamente, 

concorda, indiferente, discorda e discorda plenamente.  

A entrevista estruturada, realizada em 20 de fevereiro de 2010, junto ao Auditor-

Coordenador da Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ. O questionário estruturado, 

aplicado com os Auditores da Central de Liquidação que atuam na Central de Liquidação de 

Despesa da CGM/SLZ, entregues quando da entrevista do Auditor-Coordenador da Central 

de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ, tiveram seu retorno em 19 de março de 2010. E a 

análise dos instrumentos de coleta é apresentada na seção 5.  

Na segunda etapa, que consiste na avaliação da proposta de aprimoramento do 

procedimento de averiguação da liquidação da despesa pública em CLD, foi realizado 

questionário estruturado, conforme APÊNDICE C, com os Controladores Gerais dos 

Municípios de São Luís e Rio de Janeiro, uma vez que nesta última etapa foi autorizada 

apenas respostas institucionais. 

O questionário apresentado no APÊNDICE C utilizou, em suas 2 (duas) perguntas, 

a escala de Likert. A primeira pergunta verifica se a criação de instrumentos formais que 

proporcionem a implementação da proposta de instrumento de controle interno 

apresentada é 1-totalmente inviável, 2-inviável, 3-indiferente, 4-viável ou 5-muito viável, e a 

segunda pergunta tem por foco validar se características apresentadas no referido 

instrumento proposto são 1-totalmente sem importância, 2-sem importância, 3-indiferente, 

4-importante e 5-muito importante.  

Dessa forma, quanto ao grau de viabilidade, foram utilizados, similar aos 

APÊNDICES A e B, 5 (cinco) pontos em termos de grau de importância, ou seja, muito 

importante, importante, indiferente, sem importância e totalmente sem importância, e ao 

que trata sobre grau de viabilidade, muito viável, viável, indiferente, inviável e totalmente 

inviável.  



61 

 

Quando da realização da segunda etapa da pesquisa, os questionários foram 

enviados por e-mail aos respondentes, ou seja, à CGM/RJ e CGM/SLZ, sendo suas respostas 

recepcionadas por meio do mesmo mecanismo eletrônico de comunicação. A aplicação dos 

questionários deu-se em 13 de abril de 2010. Contudo, a CGM/RJ devolveu o instrumento 

devidamente respondido em 05 de maio de 2010, e, em 15 de abril de 2010, a Controladora 

Geral da CGM/SLZ preferiu a resposta do instrumento em entrevista, haja vista que até o 

encerramento da pesquisa não havia retornado o instrumento na forma de questionário 

respondido. 

Apresenta-se a relação entre os objetivos específicos deste estudo com as 

questões elaboradas para os instrumentos de coleta utilizados na pesquisa (Quadro 05). 

 

Objetivos específicos Questões da pesquisa elaborada 

Identificar os procedimentos adotados na 
análise de liquidação de despesa em uma 
CLD no âmbito de uma controladoria 
pública 

APÊNDICE A - P.1; P.2; P.3. 

Identificar a estrutura formal e material 
necessária para o funcionamento de um 
instituto de análise da liquidação de 
despesa pública no âmbito de uma 
controladoria pública 

APÊNDICE A - P.3; P.4; P.5; P.6; P.7; P.10. 

Estruturar processo padrão de validação de 
transações envolvendo gastos públicos no 
que cerne ao estágio da liquidação de 
despesa pública 

APÊNDICE A - P.1; P.2; P.3. 

Identificar as ferramentas informatizadas 

que viabilizem a operacionalidade do 

controle formal da liquidação de despesa 

em uma Central de Liquidação de Despesa 

APÊNDICE A - P.8; P.9; P.10; P.11; P.12. 
APÊNDICE B - P.1; P.2. 

Validar aspectos de uma ferramenta 
informatizada que aprimore a 
operacionalidade do controle da liquidação 
de despesa em uma Central de Liquidação 
de Despesa 

APÊNDICE C – P.1; P.2. 

QUADRO 6 – Relação entre os objetivos específicos e as questões elaboradas 
Fonte: elaborado pelo autor (2009). 
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4.4 Tratamento e análise dos dados 

 

Quando da primeira etapa, analisou-se os procedimentos adotados conforme 

coletado na entrevista estruturada, combinando os referenciais normativos adotados, 

elaborando o fluxo de trabalho adotado na CGM/MA, no que tange aos procedimentos que 

sensibilizam a CLD.  

Em seguida, munido dos questionários respondidos pelos auditores, procedeu-se 

a análise do procedimento de averiguação da despesa pública e se constatou quais seriam as 

características necessárias de uma ferramenta informatizada que satisfizesse o desiderato 

dos auditores quando do exercício de suas atividades, uma vez que fora possível identificar 

os procedimentos adotados na análise de liquidação de despesa, a sua estrutura formal e 

material necessária para funcionamento, o processo padrão de validação de transações no 

que cerne ao estágio da liquidação de despesa pública e a Identificação das ferramentas 

informatizadas utilizadas na Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ e sua adequação 

na realização do procedimento de sua competência, conforme a ótica dos auditores. 

Com os dados coletados na primeira etapa, elaborou-se propostas que viessem a 

satisfazer as necessidades constatadas na entrevista e questionários respondidos pelos 

auditores responsáveis pela CLD da CGM/SLZ, passando-se, assim, para a segunda etapa da 

pesquisa que consiste em validar aspectos de uma ferramenta informatizada que aprimore a 

operacionalidade do controle da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de 

Despesa, considerando a viabilidade de criação de um instrumento de colaboração entre a 

CGM, a Sociedade Civil e a Administração Pública, bem como quais das características 

propostas são mais importantes. 

Dessa forma, conforme apresentado, a coleta dos dados foi realizada e tratada 

em duas etapas, sendo que, para ambas as etapas, procederam-se ao tratamento dos dados 

por meio de digitação em única pasta do MS Excel®. 

Após a apresentação dos aspectos metodológicos, passa-se agora ao estudo na 

CLD da CGM/SLZ. 
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5 ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE T.I. NA CENTRAL DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NO 

AMBITO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados referentes à primeira etapa 

da pesquisa realizada em campo e que dão suporte aos objetivos propostos neste estudo.  

A análise está dividida em 5 (cinco) subseções, a saber: Competência 

Institucional da CLD na CGM/SLZ;  Estrutura da CLD na CGM/SLZ; Procedimento de 

averiguação da liquidação de despesas públicas pela CLD no âmbito da CGM/SLZ; Análise da 

Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ sob a ótica do Auditor-Coordenador; Análise 

das ferramentas de T.I. utilizadas em seu âmbito sob a ótica do auditor-coordenador e 

demais auditores da CLD da CGM/SLZ. 

 

5.1 Competência Institucional da Central de Liquidação de Despesa na CGM/SLZ 

 

A Controladoria do Município de São Luís foi criada pela Lei Municipal nº 

4.114/02, de 13 de dezembro de 2002, e tem por finalidade assessorar o Prefeito e todos os 

órgãos da administração municipal sobre a operacionalização dos gastos públicos, zelando 

pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Contudo, com o advento da Lei nº 

4.822/07, de 23 de julho de 2007, a entidade foi reestruturada e, nos termos do art. 3º do 

referido instrumento legal sua estrutura atual pode ser observada conforme a FIGURA 11. 
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FIGURA 11 – Estrutura da CGM/SLZ 

Fonte: São Luís. Lei nº 4.822/07, de 23 de julho de 2007. art. 3º (adaptada pelo autor). 
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Nestes termos, a Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ encontra-se 

subordinada à Superintendência de Auditoria e Controle de Gestão, a qual compete 

coordenar, supervisionar e assessorar as atividades da Central de Processos de Despesas e 

da Coordenação de Auditoria e Controle, para melhor desempenho de suas funções 

programáticas. 

Dessa forma, nos termos do art. 4º da Lei nº 4.822/07, de 23 de julho de 2007, 

tendo o seu enquadramento funcional no nível de atuação programática, a competência 

institucional da Central de Liquidação de Despesas no âmbito da CGM/SLZ é analisar 

previamente todos os processos de despesas dos órgãos municipais na sua fase de 

liquidação, liberando-os ou não para a próxima etapa de conclusão do processo que é o 

respectivo pagamento. 

Considerando que conforme disposto no subitem 1.1, do Art. 3º da Lei nº 4.822 

de 23 de julho de 2007 que cria no âmbito da CGM/SLZ, a CLD, foi editado o Decreto 30.829, 

de 03 de agosto de 2007, estabelecendo novos procedimentos para liquidação da despesa 

da administração direta, indireta e fundacional do município de São Luís e dá outras 

providências, tais como o que é considerado liquidação de despesa e qual a competência 

institucional da CLD, como segue: 

 
Art. 2º. A liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 e 

parágrafos da Lei nº. 4.320/64, compete: 

I – sob o aspecto administrativo, ao órgão da Administração 

Municipal responsável pelo recebimento do material, prestação dos 

serviços ou medição de obras e serviços de engenharia, atestar as 

respectivas faturas, bem como, instruir e sanear os processos de 

despesas, quando for o caso; 

II – sob o aspecto contábil, à Controladoria Geral do Município, a 

partir da atestação referida no inciso anterior, certificar a 

conformidade do crédito e a adequada apropriação da despesa ao 

orçamento vigente. 

 

(...) 

 
Art. 5º. Compete à Central de Liquidação de Despesas – CLD: 
 
I – verificar o cumprimento das rotinas e procedimentos 
estabelecidos para o exame dos processos de despesas, aprovados 
por Resolução expedida pelo Controlador Geral do Município; 

II – dar ciência aos responsáveis, quando necessário, de possíveis 
falhas no processo de despesas, com vistas ao respectivo 
saneamento; 
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III – homologar a liquidação do processo de despesas, se verificado o 
adequado implemento da despesa. (SÃO LUÍS, 2007) 

Pode-se enumerar, portanto, como competências da CLD no âmbito da 

CGM/SLZ: 

- Certificar a conformidade do crédito e a adequada apropriação da despesa ao 

orçamento vigente, após a liquidação sob aspecto administrativo, uma vez que a mesma 

atua estritamente sob o aspecto contábil da liquidação da despesa; 

- Verificar o cumprimento das rotinas e procedimentos para o exame de 

processos de despesas públicas, nos termos das Resoluções expedidas pelo Controlador 

Geral do Município; 

- Cientificar os responsáveis pelos processos de despesa pública de falhas que 

devam ser sanadas para que viabilize a homologação do gasto; 

- Homologar a liquidação das despesas públicas, quando da constatação do 

implemento adequado da despesa pública. 

 

5.2 Estrutura da Central de Liquidação de Despesa na CGM/SLZ 

 

A estrutura da Central de Liquidação de Despesas é regulamentada pelo Decreto 

35.320/2008, de 24 de julho de 2008, que, nos termos do art. 1º delibera pela existência de 

2 (duas) Comissões de Revisão de Análise de Processos de Despesas, uma para cada turno do 

dia. 

Quando da realização da entrevista com o Auditor-Coordenador da CLD da 

CGM/SLZ verificou-se que a quantidade de auditores que analisam os processos de despesas 

que compõem a CLD são em número de 11 (onze), sendo 1 (um) dos auditores, o próprio 

Auditor-Coordenador.  

No tocante à Comissão de Revisão de Processos de Despesas, quando da 

entrevista, observou-se que, com advento do Decreto 35.320/2008, de 24 de julho de 2008, 

nos termos do art. 2º, os membros da Comissão de Revisão de Processos são escolhidos 

dentre os 11 (onze) auditores analistas de processos de despesas e que cada uma das 

Comissões de Revisão de Análise de Processos de Despesas está composta por 2 (dois) 

auditores e 1 (um) coordenador. Contudo, nos termos do Art. 3º do referido instrumento 
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normativo, a Comissão de Revisão de Análise de Processos de Despesa é formada por turmas 

distintas conforme o turno de trabalho, pois, no turno matutino os membros analisam os 

processos não homologados no turno vespertino do dia anterior e os membros do turno 

vespertino, analisam os processos não homologados no turno matutino do mesmo dia. 

Pode-se visualizar, conforme a FIGURA 12, a estrutura formal da Central de 

Liquidação de Despesas da CGM/SLZ. 

Comissões de Revisão de 
Análise de Processos de 

Despesas

Coordenação da Central 
de Liquidação de 

Despesas

Auditores da CLD

 
FIGURA 12 – Estrutura da CLD da CGM/SLZ 

Fonte: São Luís. Lei nº 4.822/07, de 23 de julho de 2007. art. 3º (adaptada pelo autor). 

 

5.3 Procedimento de averiguação da liquidação de despesas públicas pela CLD no 

âmbito da CGM/SLZ. 

 

As normas que regulamentam o procedimento de averiguação da liquidação de 

despesas públicas pela CLD da CGM/SLZ são os Decretos 30.829/2007, de 03 de agosto de 

2007, e 35.320/2008, de 24 de julho de 2008, e as Resoluções CGM nº 01/2007, de 06 de 

agosto de 2007, e CGM 02/2007, de 13 de setembro de 2007. 

Nos termos do art. 3º do Decreto 30.829/2007, de 03 de agosto de 2007 cabe ao 

Controlador Geral do Município: 

Art. 3º. A liquidação centralizada da despesa será efetuada por 
intermédio da Central de Liquidação de Despesas – CLD, criada no 
âmbito da Controladoria Geral do Município, a quem compete 
examinar e certificar os processos de despesas quanto à sua 
adequação legal, com vistas a dar ensejo ao respectivo pagamento. 



67 

 

 
Parágrafo único. O Controlador Geral do Município expedirá Normas 
e Procedimentos disciplinando o encaminhamento e os 
procedimentos para análise e liquidação dos processos de despesas 
junto à Central de Liquidação de Despesas - CLD. (SÃO LUÍS, 2007). 
 

Considerando que cabe ao Controlador Geral do Município a expedição de 

normas e procedimentos que disciplinem o encaminhamento e os procedimentos para 

análise e liquidação de despesas junto à CLD da CGM/SLZ, fez-se necessária a edição da 

Resolução CGM nº 01/2007, de 06 de agosto de 2007, que disciplina os procedimentos para 

a liquidação da despesa na Administração Direta, Indireta e Fundações do Município de São 

Luís. 

O Controlador Geral do Município de São Luís, por meio da referida resolução 

estabeleceu a estrutura da CLD da CGM/SLZ conforme suas atribuições operacionais, nos 

termos do art. 3º da Resolução CGM 01/2007 abaixo transcrito: 

Art. 3º. Os processos de despesas dos órgãos municipais serão 
analisados pela Central de Liquidação de Despesas - CLD em sistema 
de rodízio de funcionários. 

Parágrafo único. As Comissões de Revisão de Análise de Processos de  
Despesas terão como primeira atividade de trabalho a reanálise dos 
processos não homologados no turno de trabalho anterior, cujos 
membros Auditores Internos terão a quantidade de processos 
recebidos para revisão, diminuída da quantidade de processos a ser 
distribuída no seu turno  de trabalho. (SÃO LUÍS, 2007). 

 

Quanto à composição da CLD conforme o turno de trabalho, o Controlador Geral 

do Município de São Luís, por meio da Resolução CGM 02/2007 estabeleceu que os 

auditores lotados na CLD e Comissão de Revisão de Análise de Processos da CGM/SLZ serão 

sorteados ao início de cada mês, nos termos do art. 1º. 

A resolução esclarece, ainda, nos termos do seu art. 2º, que o turno matutino 

inicia-se às 7,30h e encerra-se às 13,30h e o turno vespertino, inicia-se às 13h e encerra-se 

às 19h, sendo que, a distribuição dos processos de despesa para análise, no turno matutino 

inicia-se às 8h para os auditores presentes e para o turno da tarde inicia-se às 13,30h.  

Dessa forma, nos termos dos parágrafos do art. 2º da Resolução CGM 02/2007, a 

fixação de tais horários serve para orientar o auditor-coordenador quanto à distribuição 
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proporcional de auditores lotados nos turnos, bem como para atribuir referencia à média de 

produtividade destes servidores, uma vez que os faltosos ou que chegarem após a 

distribuição não poderão atuar na referida data, mesmo que haja nova distribuição. 

Quando do final do turno, os auditores deverão devolver os processos recebidos 

no início do turno, estando os mesmos analisados ou não, sendo vedada a hipótese de 

retenção dos não analisados pelo servidor. Contudo, os processos não analisados em um 

turno, serão redistribuídos ao turno que se segue para serem apreciados, conforme 

preceitua o art. 3º da Resolução CGM 02/2007. 

Faz-se pertinente esclarecer que, nos termos do art. 7º do Decreto 35.320/2008, 

há necessidade por parte do coordenador para verificar quais são os processos atribuídos 

para urgência de análise, conforme comando específico do Controlador Geral ou do 

Controlador Adjunto quando solicitados pelo Ordenador de Despesas, uma vez que terão 

trâmite especial em termos de celeridade. Contudo, tal distinção não afasta o cumprimento 

das exigências legais para sua homologação. 

A averiguação da liquidação da despesa deverá ser operacionalizada pelo auditor 

por meio do escopo tratado no art. 4º da Resolução CGM nº 01/2007, ou seja, observando o 

anexo único da referida resolução como rotina de análise para liquidação da despesa. 

Quando da análise pelo auditor de processo de despesa, não houver 

atendimento ao escopo tratado no Anexo Único da Resolução CGM nº 01/2007, o referido 

processo deverá ser informado aos responsáveis junto aos órgãos municipais quanto às 

exigências formuladas para saneamento, uma vez que estas devem ser saneadas no órgão 

de origem. 

Sendo homologado o processo de despesa pelo auditor da CLD da CGM/SLZ, ele 

fará o registro no Sistema Integrado da Prefeitura de São Luís – GIAP e o encaminha para a 

Comissão de Revisão de Análise de Processos de Despesa para re-análise. 

Caso o processo de despesa seja homologado após a análise pelo Auditor Interno 

da Comissão de Revisão de Análise de Processos de Despesa, a homologação é chancelada e 

o processo de despesa é encaminhado ao órgão de origem. 
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Caso contrário, se o processo de despesa não for homologado após a análise 

pelo Auditor Interno da Comissão de Revisão de Análise de Processos de Despesa, conforme 

preceitua o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 35.320/2008, ele será direcionado à 

Comissão de Revisão de Análise de Processos de Despesas do turno anterior para nova 

análise. Contudo, se na re-análise concluirem pela não homologação do processo de 

despesa, os membros da referida Comissão deverão emitir parecer fundamentando as 

exigências legais que não foram cumpridas, nos termos do art. 4º do Decreto nº 

30.829/2007, que, em seguida será revisado pelo Superintendente de Auditoria e Controle 

de Gestão em conjunto com o Controlador Adjunto para o encaminhamento ao órgão de 

origem. 

Conforme APÊNDICE D pode-se verificar de forma clara o fluxo do procedimento 

de avaliação de processos de despesa, no âmbito da CLD da CGM/SLZ, descrito nesta 

subseção. 

Nesse sentido, foi possível alcançar o objetivo específico de estruturação de 

processo padrão de validação de transações envolvendo gastos públicos no que concerne ao 

estágio da liquidação de despesa pública. 
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5.4 Análise da Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ pelo Auditor-

Coordenador 

 

Quando da entrevista, o Auditor-Coordenador da Central de Liquidação de 

Despesa da CGM/SLZ esclareceu em resposta à pergunta 1, que trata sobre os 

procedimentos adotados no processo de avaliação da liquidação da despesa pública, e à 

pergunta 2, que atine ao trâmite do processo de liquidação no âmbito da CLD, ambos do 

APÊNDICE A,  que os procedimentos e trâmite do processo perguntados estão descritos nos 

Decretos 30.829/2007, de 03 de agosto de 2007, e 35.320/2008, de 24 de julho de 2008, e as 

Resoluções CGM nº 01/2007, de 06 de agosto de 2007, e CGM 02/2007, de 13 de setembro 

de 2007. 

Em resposta à pergunta 3, quanto a opinião do respondente sobre os fatores 

positivos e negativos adotados na Central de Liquidação de Despesa quando da averiguação 

da liquidação da despesa pública, considerando seus impactos para fins de controle social, 

interno e externo, este elencou como ponto positivo o fato de todos os processo de despesa 

do município de São Luís serem analisados pela CLD; que muitas das falhas de caráter formal 

são sanadas na CLD, a exemplo de pagamento de contratos com irregularidades fiscais, 

cumprimento adequado do contrato, ausência de DANFOP, logo, evitando com que o gestor 

não seja apontado pelos Tribunais de Contas como autor de contas irregulares; que o 

auditor tem autonomia para, quando da análise do processo, verificar a economicidade, e 

eficiência e efetividade, podendo propor a rescisão/alteração de contratos, ajuste de faturas 

de pagamento; e que todos são concursados, aumentando significativamente a qualidade do 

trabalho.  

Contudo, quanto aos pontos negativos, o respondente elencou a limitação de 

pessoal para realização da avaliação quanto à eficácia, pois não há tempo para realizar 

fiscalização in loco, bem como a avaliação de resultados conforme o contrato ou convênio 

face ao cumprimento do PPA, LDO e LOA, como, por exemplo, a avaliação de obras de 

engenharia, pois não existem profissionais na CLD da CGM/SLZ para realizar tal 

procedimento; e a limitação de orçamento para a CGM para manter o aperfeiçoamento do 

pessoal. 
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Em resposta à estrutura formal utilizada para o funcionamento do procedimento 

de liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa da 

CGM/SLZ, tratada na pergunta 4 do APÊNDICE A, o respondente esclareceu que toda a 

legislação referente ao Direito Financeiro é utilizada. Contudo, quando da resposta à 

pergunta 5, ficou esclarecida a limitação que existe quanto ao acesso às normas municipais, 

uma vez que as mesmas são difíceis de serem alcançadas e sincronizadas. 

Quando da resposta do quesito 6, que trata sobre a estrutura material utilizada 

para o funcionamento do procedimento de liquidação de despesa pública, o respondente 

esclareceu que cada auditor tem uma unidade de trabalho própria com privacidade para 

realizar a análise de seus processos, dotada de computadores, internet, com software 

próprio do município chamado GIAP. Contudo, não existe um software próprio para CLD. 

Ao ser inquirido sobre a pergunta 7, que trata de qual seria a estrutura material 

mais adequada para o funcionamento do procedimento de liquidação de despesa pública no 

âmbito da Central de Liquidação de Despesa, o respondente esclareceu que seria um 

sistema de informação próprio para CLD, que viabilizasse a publicidade do acompanhamento 

das execuções de obras por meio do controle realizado pela SEMOSP (Secretaria Municipal e 

Obras e Serviços Públicos) via internet ou intranet; um gestor de documentos que 

proporcione o alcance às normas municipais em formato eletrônico; e um sistema de 

acompanhamento de execução dos contratos realizados pelo órgão gestor do mesmo, para 

que estes sejam acompanhados em tempo real.  

Em resposta às perguntas 8, 9 e 10 do APÊNDICE A, o Auditor-Coordenador da 

Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ constatou-se que no âmbito da CGM/SLZ, as 

ferramentas utilizadas são a Suite Microsoft ® Office e o Sistema de Integrado de 

Administração Publica – GIAP e que os mesmos não são interligados à bases de dados que 

venham a facilitar o procedimento de averiguação de liquidação da despesa, assim, pela 

total carência de ferramentas de TI, não é possível qualquer ajuste das ferramentas 

informatizadas com o fito de dar eficaz resultado no referido procedimento. 

Considerando que as questões 11; 12 da entrevista estruturada utilizadas com o 

Auditor-Coordenador da Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ são idênticas aos 

quesitos 01 e 02 utilizados no questionário estruturado aplicado aos auditores do referido 
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órgão, processou-se a análise das repostas das referidas questões em conjunto com as 

respostas dos auditores, visto que o coordenado-auditor, também audita os processos de 

despesa na CLD da CGM/SLZ. 

Foi possível, dessa forma, alcançar os objetivos específicos de identificação dos 

procedimentos adotados no procedimento de análise de liquidação de despesa em uma CLD 

no âmbito de uma controladoria pública e de identificação da estrutura formal e material 

necessárias para o funcionamento de um instituto de análise da liquidação de despesa 

pública no âmbito de uma controladoria pública. 

Far-se-á, em seguida, a análise das ferramentas de TI no âmbito das atribuições 

do controle interno da CLD da CGM/SLZ, com o intuito de alcançar o objetivo específico de 

identificar as ferramentas informatizadas que viabilizem a operacionalidade do controle 

formal da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de Despesa. 

 

5.5 Análise pelo Auditor-Coordenador e pelos Auditores da Central de Liquidação de 

Despesa da CGM/SLZ quanto ao uso de ferramentas de TI no âmbito das atribuições do 

Controle Interno 

 

5.5.1 Perfil dos respondentes 

O perfil dos 10 (dez) auditores respondentes foi tabulado conforme três critérios, 

a saber: sexo, idade e formação acadêmica. 

Os auditores atuantes na CLD da CGM/SLZ são, preponderantemente, homens, 

adultos jovens, na faixa etária entre 31 a 40 anos, e com grau de formação acadêmica 

superior e pós-graduados lato sensu.  

 

5.5.2 Opinião dos auditores da CGM/SLZ quanto às características necessárias para uma 

ferramenta de TI a ser utilizada por uma Central de Liquidação de Despesa. 

 

Tendo em vista que a questão 11 da entrevista estruturada é idêntica ao quesito 

01 utilizado no questionário estruturado, se apresenta na tabela 1 os resultados dos 
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respondentes quanto aos referidos itens que atinem ao grau de importância das 

características que uma ferramenta de TI deve ter para a realização do procedimento de 

averiguação da liquidação de despesa por um CLD. 

Nesse sentido, a tabela 1 foi elaborada com base nos dados coletados pelos 

instrumentos e suas respostas foram organizadas conforme o grau decrescente em muito 

importante no que atine às características necessárias para que uma ferramenta de T.I. 

venha a realizar o procedimento averiguação de liquidação de despesa pública. 

Desconsidera-se, portanto, os resultados obtidos como importante, indiferente, sem 

importância e totalmente sem importância, pois, apresenta-se na tabela abaixo as 

características consideradas pelos respondentes como totalmente importante e necessárias 

para uma ferramenta de T.I., sendo, no caso, organizadas de forma decrescente das 

incidências das respostas em grau de totalmente importante. 

 

Tabela 1 - Características necessárias para uma ferramenta de T.I. para 
realização do procedimento averiguação de liquidação de despesa pública 

Características em grau decrescente de muita importância % 

1- Proporcionar ao ordenador de despesas o acompanhamento 
transparente, por meio da internet, da análise das despesas 
públicas de sua responsabilidade auditadas pela CLD. 

70% 

2- Proporcionar ao cidadão o acompanhamento transparente, por 
meio da internet, da análise das despesas públicas auditadas pela 
CLD. 

60% 

3- Flexível às mudanças das normas relacionadas à execução da 
despesa, vez que a mesma deve ser rapidamente ajustada aos 
cenários em que a CLD deve atuar. 

50% 

4- Ser desenvolvida em plataforma web, ou seja, acionada por meio 
de browser, tipo Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Chrome. 

50% 

5- As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da administração 
pública em todos os níveis. 

30% 

6- As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da sociedade civil 
organizada (Conselhos de classe, Sindicatos, Associações, etc.) 

10% 

7- Ser desenvolvida em plataforma desktop, ou seja, aplicativo 
fechado que é executado apenas em máquinas em instalação local. 

0% 

8- Que sua utilização seja viável em máquinas antigas e com baixa 
autonomia. 

0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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Dessa forma, o resultado mostrou a preponderância de algumas características 

como sendo muito importante pelos respondentes, a saber: a possibilidade do ordenador de 

despesas acompanhar de forma transparente a análise das despesas de sua 

responsabilidade auditadas pela CLD por meio da internet, a plasticidade da ferramenta 

frente às modificações relacionadas às normas dizem respeito à execução da despesa, e a 

viabilidade de o cidadão acompanhar de forma transparente a análise das despesas públicas 

auditas pela CLD por meio da internet.  

Verifica-se que o resultado da tabela 1 é confirmado por meio do gráfico 1, com  

as principais características em grau de muito importante: 

- no que tange à possibilidade do ordenador de despesas e do cidadão 

acompanhar de forma transparente a análise das despesas públicas auditadas pela CLD por 

meio da internet são vistas como muito importantes, uma vez que suas pontuações são 4,7 e 

4,5, respectivamente, demonstrando que tais características são vistas com tendência forte 

para muito importante; 

- quanto à plasticidade da ferramenta frente às modificações relacionadas às 

normas pertinentes a execução da despesa, bem como a ferramenta ser desenvolvida em 

ambiente web, a validação das qualificações das pessoas envolvidas sejam validadas pelos 

demais órgãos da Administração Pública e pela Sociedade Civil Organizada apresentam-se 

como características importantes, como pode ser observado, uma vez que os indicadores 

estão variando entre 4,4 e 3,60. Contudo, faz-se interessante salientar que, apesar da 

característica de validação das qualificações das pessoas envolvidas sejam validadas pela 

Sociedade Civil Organizada apresentar o indicador 3,6, pode-se observar que a tendência é 

pela importância, considerando possível arredondamento, ou seja, tendenciona à 

importância e não à indiferença. 

 - Em relação à característica da ferramenta ser desenvolvida em plataforma 

desktop e de ser utilizada em máquinas antigas e com baixa autonomia demonstrou-se 

indiferente e sem importância, respectivamente, pois, seus indicadores ficaram, ambos, 

abaixo do indicador 3. Todavia, o desenvolvimento de tal ferramenta em plataforma desktop 

tendenciona mais à indiferença e a utilizada em máquinas antigas e com baixa autonomia 

para situação de sem importância. 

Nesse contexto, pode-se inferir que a preponderância das características está, 

em grau de muita importância, ajustada à lição de Weill e Broadlent (1998 apud ALBERTIN & 
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MOURA, 2003) como aplicações de infraestrutura, uma vez que o acompanhamento 

transparente pela internet, seja pelo cidadão ou pelo gestor, são formas de 

compartilhamento de várias aplicações de TI em processos. 

Verifica-se, também, que essa significativa preocupação dos respondentes com a 

transparência, demonstra sintonia com o entendimento de Fernandes (2008) e com a Lei 

Complementar 131/2009, de 29 de maio de 2009, bem como demonstra interesse na 

relação G2G, G2C, G2B e B2G, conceituadas conforme Brasil (2000) e com o entendimento 

de Hatch (1999 apud MARQUES, 2004), vez que a importância dada às características tidas 

com preponderância de muito importante ou importante, demonstram que o uso da TI não 

é uma aplicação pura, mas, na verdade, fruto de interações sociais, culturais, técnicas e 

econômicas.  

 

 
GRÁFICO 1 – Características que uma ferramenta de TI em grau de total importância 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
* Avaliação obtida segundo uma escala com valor máximo de 5, onde: 5 é muito importante e 1 é totalmente 
sem importância 

 

Outro aspecto que deve ser considerado é que os respondentes têm 

preocupação com o Princípio da Aderência tratado por Fernandes (2008), portanto são 

colocados como importante e no mesmo patamar da interação dos dados com a Sociedade 

Civil Organizada e Administração Pública, está a flexibilidade da ferramenta para que a 

mesma se ajuste às mudanças das normas relacionadas à execução da despesa pública, uma 

vez que o agente público é obrigado a realizar o fiel cumprimento das diretrizes de políticas 
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públicas e do acatamento de leis e normas em geral, em decorrência, também, do Princípio 

da Legalidade. 

Dessa forma, conforme classificação de LAURINDO et al. (2001) os sistemas a 

serem utilizados por uma CLD são classificados como de modelo prescritivo, pois, em 

decorrência do Princípio da Legalidade e da Transparência, os usuários devem seguir os 

padrões de benchmark estabelecidos em normas legais ou infra-legais. 

Superada a análise quanto à opinião dos auditores da CGM/SLZ no que tange às 

características necessárias para uma ferramenta de TI a ser utilizada por uma Central de 

Liquidação de Despesa, passa-se à análise de suas opiniões quanto às ferramentas de TI 

utilizadas pela Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ. 

 

5.5.3 Opinião dos auditores quanto às ferramentas de TI utilizadas pela Central de 

Liquidação de Despesa da CGM/SLZ 

 

Nas Tabelas 2 a 10 são apresentados os resultados dos respondentes sobre a 

questão 12, da entrevista estruturada, e ao quesito 02, do questionário estruturado, uma 

vez que ambos têm o mesmo formato. 

Dessa forma, os itens tratados nas tabelas foram estruturados em ordem 

decrescente do grau de concordância dos auditores no que tange as ferramentas de TI 

utilizadas no procedimento de averiguação da liquidação de despesa pela CLD da CGM/SLZ.  

 

Tabela 2 - Adequação às necessidades da CLD para alcançar seu propósito 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 20% 
Discordo 70% 
Indiferente 0% 
Concordo 10% 
Concordo Plenamente 0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

Observando a tabela 2, infere-se que a adequação das ferramentas de TI às 

necessidades da CLD da CGM/SLZ não está proporcionando uma averiguação adequada da 

liquidação da despesa pelos auditores, visto que 70% se posicionaram pela discordância e 

20% pela total discordância de sua adequação. 
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Quando da resposta ao quesito que proporcionou a elaboração da tabela 2, os 

auditores esclareceram que há falta de acesso ao sistema de informações da prefeitura, pois 

falta uma tecnologia mais avançada na transmissão das informações, bem como não há 

sistema interno na CLD da CGM/SLZ, que possibilite ao auditor o registro de suas 

informações de forma integrada com outros auditores.  

Ainda sobre a adequação, os auditores esclareceram que utilizam “ferramenta 

de TI ultrapassada” (sic), somente o Suite Office da Mircrosoft®, sendo que, somente para 

efeito de homologação é que existe integração com o sistema da prefeitura, em que o 

despacho homologatório é logo visualizado pelo Gestor em sua secretaria. 

Tabela 3 – Facilidade de ajuste a padrões de referência (benchmark) que devem 
ser seguidos. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 10,0% 
Discordo 50,0% 
Indiferente 20,0% 
Concordo 20,0% 
Concordo Plenamente 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

Analisando a tabela 3, verifica-se que os auditores, pelo fato de não terem um 

sistema próprio para atuar com a análise dos procedimentos de liquidação da despesa, 

sentem dificuldades em ajustar as ferramentas de TI utilizadas a novos padrões exigidos, seja 

pela legislação ou para adequação à realidade. Contudo, tal necessidade vem sendo 

superada pela utilização da Suite Office da Mircrosoft® por meio de elaboração de planilhas 

auxiliares. 

Em decorrência desse contexto, 10,0% dos respondentes discordam plenamente, 

50% discorda e 20,0% são indiferentes quanto à facilidade de ajuste das ferramentas de TI à 

novos padrões que devem ser seguidos. Porém, 20% dos respondentes concordam com a 

facilidade, uma vez que a Suite Office da Mircrosoft® vem superando essa necessidade, 

apesar de pontuada como um recurso auxiliar que é lançado. Consideraram, também, que a 

Suite Office da Mircrosoft® utilizada em suas dependências tornou-se, de fato, a única 

ferramenta de TI utilizada para fins de realizar as atribuições administrativas da Central de 

Liquidação de Despesas, visto que o Sistema de Integrado de Administração Publica – GIAP 

não tem funcionalidades próprias da Central de Liquidação de Despesas. 
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Tabela 4 - Transparência da execução da despesa pública avaliada. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 60,0% 
Discordo 30,0% 
Indiferente 0,0% 
Concordo 10,0% 
Concordo Plenamente 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

Em análise à tabela 4, que trata da transparência da execução despesa avaliada 

pela CLD da CGM/SLZ, a preponderância pela resposta foi que não há transparência na 

execução da despesa, uma vez que a execução da despesa não é acessada pelos auditores, 

apensa quando de sua realização formal, ou seja, quando da chegada dos documentos junto 

aos mesmos. 

Foi relatado como obstáculo à transparência na execução a ausência de 

comunicação integrada com as bases de dados dos demais órgãos de fiscalização para 

chancelar a real execução do serviço de engenharia, como a secretaria de obras, por 

exemplo, que é a responsável pela fiscalização in loco da execução de obras. 

Sendo assim, dos respondentes, 60,0% discordam plenamente, 30% discordam e 

10,0% concordam quanto à transparência da execução da despesa pública avaliada pela CLD 

da CGM/SLZ. 

Tabela 5 - Transparência da execução da despesa pública avaliada de forma clara 
e aberta ao cidadão. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 60,0% 
Discordo 20,0% 
Indiferente 0,0% 
Concordo 10,0% 
Concordo Plenamente 10,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

A tabela 5 obteve os mesmos resultados da tabela 4, ou seja, dos respondentes, 

60,5% discordam plenamente, 20% discordam, 10,0% concordam e 10,0% concordam 

plenamente quanto à transparência da execução da despesa pública avaliada pela CLD da 

CGM/SLZ estar acessível de forma clara e aberta ao cidadão. 
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Conforme opinião dos auditores, a administração pública ainda não visualizou 

tais resultados no cidadão, uma vez que o quesito transparência na execução da despesa 

pública não fica acessível nem aos próprios auditores. 

Dessa forma, o alto grau de discordância observado nas tabelas 7 e 8, leva ao 

entendimento de que há grande entrave à adequação da Prefeitura Municipal de São Luís  

ao Princípio da Transparência na execução do gasto público, preceituado por Fernandes 

(2008) e pela Lei Complementar nº 131/2009, posto que a etapa de averiguação da despesa 

pública não pode ser realizada ao mesmo tempo pelos auditores da CLD da CGM/SLZ ou pelo 

cidadão, ou seja, a execução do controle interno concomitante e do controle social ficam 

mitigados. 

Tabela 6 - Contemplam de forma integrada todas as etapas da avaliação da 
liquidação da despesa que deve ser realizada. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 50,0% 
Discordo 30,0% 
Indiferente 10,0% 
Concordo 10,0% 
Concordo Plenamente 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

A tabela 6 apresenta, portanto, a percepção dos auditores quanto à integração 

das ferramentas de TI utilizadas na CLD no que tange as etapas da avaliação da liquidação da 

despesa pública o resultado apresenta que metade dos auditores, 50%, discordam 

plenamente, 30% discordam, 10,0% são indiferentes e outros 10,0% concordam. Contudo, os 

dois graus de discordância estão alicerçado na ausência de um sistema interno da CLD que 

venha a proporcionar de forma sistemática a análise e avaliação dos processos de despesas 

públicas, bem como possibilite a integração com os demais sistemas da prefeitura e com 

órgãos externos que detêm poder de polícia, tais como, Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura - CFEA, para obras de engenharia, Receita Federal do Brasil – RFB e Secretaria 

Municipal de Fazenda – SEMFAZ, para chancelar via informações eletrônicas a autenticidade 

das certidões dos contratados pela administração pública municipal, para avaliar as 

retenções de tributos realizadas e outras informações disponíveis em tais bases de dados 

que sejam úteis para a realização da atividade de averiguar a realização da despesa pública. 
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Os que se mostraram indiferentes ou concordantes com a integração das 

ferramentas de TI utilizadas na CLD no que tange as etapas da avaliação da liquidação, 

justificaram seu posicionamento com base no sistema GIAP da prefeitura que em suas óticas 

são suficientes para fazer tal validação. 

Nesse sentido, os auditores discordantes, plenamente ou não, filiam-se ao 

entendimento de Fernandes (2008) no que concerne ao Princípio do custo/benefício, bem 

como ao Princípio da aderência às diretrizes e normas, da segregação de função e da 

independência técnico-profissional a que o controle deve seguir. 

 

Tabela 7 - Exigibilidade de seus membros novas especialidades, habilidades e 
qualificação da mão de obra. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 20,0% 
Discordo 40,0% 
Indiferente 0,0% 
Concordo 30,0% 
Concordo Plenamente 10,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

Conforme a tabela 7, os respondentes apresentaram grau de discordância plena 

a 20% e discordância a 40%, uma vez que os auditores não reconhecem a utilização da 

ferramenta Suite Office da Mircrosoft® e o sistema GIAP da prefeitura são ferramentas 

complexas de trabalho, pois, estas têm funcionalidades de fácil intuição para esses 

servidores. Contudo, 30% dos respondentes concordam e 10% concordam plenamente com 

a exigência de novas especialidades, habilidades e qualificação da mão de obra para uso das 

ferramentas de TI no âmbito da CLD da CGM/SLZ, mas, infelizmente, não foi esclarecido o 

porquê desse posicionamento. 

 

Tabela 8 - Melhoraria na burocratização da organização 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 20,0% 
Discordo 20,0% 
Indiferente 20,0% 
Concordo 40,0% 
Concordo Plenamente 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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Na tabela 8, se constatou que 40% dos respondentes concordam que as 

ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD da CGM/SLZ apresentam melhoria na 

burocratização da organização. Já 20% são indiferentes, discordam plenamente ou 

discordam, em igual proporção. 

Considerando que o trabalho dos auditores da CLD que atuam na CGM/SLZ é 

fazer a validação contábil da liquidação da despesa pública, infere-se que para tal propósito 

o Suite Office da Mircrosoft® e o sistema GIAP da prefeitura são ferramentas suficientes para 

reduzir a burocratização da organização. Contudo, conforme esclarecimentos dos próprios 

respondentes, tais características não são suficientes, pois, alguns tópicos do processo de 

validação dos Demonstrativos de Conformidade podem ser informatizados, reduzindo, 

significativamente a burocratização. 

Esse entendimento está corroborando com o Princípio do custo/benefício 

tratado por Fernandes (2008), visto que o custo do controle não pode exceder aos benefícios 

que dele decorrem ou causaria pelo descontrole.  

 

Tabela 9 - Centralização das decisões pela direção da organização de maneira 
segura quanto à correta execução da despesa pública. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 30,0% 
Discordo 50,0% 
Indiferente 20,0% 
Concordo 0,0% 
Concordo Plenamente 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010).. 

 

Por meio da tabela 9, constatou-se que 80,0% dos respondentes discordam no 

que tange a possibilidade de centralização das decisões pela direção da organização de 

maneira segura quanto à correta execução da despesa pública quando da utilização das 

ferramentas de TI usadas na CLD da CGM/SLZ, 30% discordam plenamente e 50% discordam. 

Os respondentes justificaram esse entendimento em com base nas seguintes 

proposições: 

- A ausência de ferramentas de TI desenvolvidas especificamente para a CLD, 

proporciona a falta de informações úteis e organizadas para a tomada de decisão; 
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- As recomendações emanadas pela CLD ainda não são transmitidas através de 

despacho, ou seja, o gestor deve acompanhar através dos processos físicos as 

recomendações emitidas pela Controladoria. 

 

Tabela 10 - Diminuição dos níveis de supervisão da execução da despesa pública. 

Características em grau de concordância % 

Discordo Plenamente 60,0% 
Discordo 0,0% 
Indiferente 20,0% 
Concordo 10,0% 
Concordo Plenamente 10,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

A tabela 10 demonstra que 60% dos respondentes discordam plenamente da 

possibilidade de diminuição dos níveis de supervisão da execução da despesa pública 

quando da utilização das ferramentas de TI usadas na CLD da CGM/SLZ. Tal discordância 

justifica-se pela falta de ferramenta própria para os fins da CLD, sendo que os que 

concordaram, seja plenamente ou não, ou foram indiferentes, silenciaram-se frente à sua 

resposta. 

O resultado mostrou que, a preponderância entre a opinião dos auditores da CLD 

da CGM/SLZ foi a inexistência de ferramenta de TI adequada às necessidades da entidade, 

como se observa na análise das tabelas 5 a 13. 

Tabela 11 - Consolidação das opiniões dos auditores quanto às ferramentas de TI 
utilizadas pela Central de Liquidação de Despesa da CGM/SLZ 

Características em grau de decrescente de discordância plena % 

Transparência da execução da despesa pública avaliada 60,0% 
Transparência da execução da despesa pública avaliada de forma clara e 
aberta ao cidadão. 

60,0% 

Diminuição dos níveis de supervisão da execução da despesa pública 60,0% 
Contemplam de forma integrada todas as etapas da avaliação da 
liquidação da despesa que deve ser realizada. 

50,0% 

Centralização das decisões pela direção da organização de maneira segura 
quanto à correta execução da despesa pública. 

30,0% 

Adequação às necessidades da CLD para alcançar seu propósito 20,0% 
Exigibilidade de seus membros novas especialidades, habilidades e 
qualificação da mão de obra 

20,0% 

Melhoraria na burocratização da organização 20,0% 
Facilidade de ajuste a padrões de referência (benchmark) que devem ser 
seguidos. 

10,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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A tabela 11 foi estruturada pela consolidação das respostas apresentadas nas 

tabelas de 5 a 13, conforme o grau decrescente de discordância plena dos respondentes. 

Nesse sentido, ao confrontar os resultados apresentados na tabela 11 com o 

gráfico 2, verifica-se que a preponderância entre os respondentes é a discordância e a 

indiferença quanto as características existentes nas ferramentas de TI utilizadas na CLD da 

CGM/SLZ, quando analisadas sob a ótica da média de discordância no que consiste as 

respostas dos itens. 

Conforme o gráfico 2, as características verificadas como indiferentes nas 

ferramentas utilizadas pela CLD da CGM/SLZ foram facilidade de ajuste a padrões, a 

exigibilidade de novas especialidades e qualificação de mão de obra e a melhoria da 

burocratização. 

No que tange à facilidade de ajuste a padrões, apesar de 10% dos respondentes 

discordarem plenamente da existência das características referentes à facilidade de ajuste a 

padrões de referência (benchmark) que devem ser seguidos, colocando tal característica em 

último na tabela 11, pode-se constatar, ao analisar analiticamente a tabela 06, que 50% dos 

respondentes discordam e 20% acham indiferente, logo, em análise média, o gráfico 2 

corrobora com esse entendimento em parâmetros médios.  

Conforme o gráfico 2, a característica exigibilidade dos membros de novas 

especialidades, habilidades e qualificação da mão de obra para utilizar as ferramentas de TI 

no âmbito da CLD da CGM/SLZ é, em média, indiferente pelos respondentes, mesmo, 

conforme tabela 7, 20% discordando plenamente e 40% discordando de tal assertiva. 

Contudo, percebe-se que a tendência pela indiferença é derivada do fato de que 10% dos 

respondentes concordam plenamente e 30% concordam com a assertiva, apesar de tal 

característica ser a penúltima em termos de discordância plena verificada na tabela 11. 

Quanto à melhoria da burocratização da organização, também é entendida 

característica de presença indiferente nas ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD da 

CGM/SLZ, conforme gráfico 2, e que se encontra, na tabela 11, em mesma posição que a 

característica anterior, ou seja, em penúltimo lugar em grau de total discordância, tem sua 

posição de indiferença justificada, conforme a tabela 8, pelo fato de que 20% dos 
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respondentes se posicionaram pela discordância plena e em igual percentual para 

discordância e indiferença, ou seja, 60% dos respondentes estavam entre indiferente e 

discordância plena contra 40% que concordam com a característica. 

No quesito características das ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD da 

CGM/SLZ quanto à adequação às necessidades da CLD para alcançar seu propósito, 

centralização das decisões pela direção da organização de maneira segura quanto à correta 

execução da despesa pública, contemplação de forma integrada de todas as etapas da 

avaliação da liquidação da despesa que deve ser realizada e diminuição dos níveis de 

supervisão da execução da despesa pública, conforme a tabela 11, terem grau de 

discordância plena de 20%, 30%, 50% e 60%, respectivamente, quando em paralelo ao 

gráfico 2, observa-se que para tais características existe uma tendência à discordância, uma 

vez que, para cada uma dessas características o grau médio foi de 2,10, 2,00, 1,90 e 1,80, 

respectivamente. 

Pertinente à característica adequação às necessidades da CLD para alcançar seu 

propósito, explica-se tal situação, pela tendência à discordância de sua presença nas 

ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD da CGM/SLZ, pelo fato de que 70% dos 

respondentes, conforme tabela 2, discordarem e apenas 10% concordarem com a assertiva. 

Contudo, essa tendência resultou da discordância para a característica centralização das 

decisões pela direção da organização de maneira segura quanto à correta execução da 

despesa pública, conforme o gráfico 2. Nela, foi a preponderância de 50% dos respondentes 

discordaram da presença e 20% foram indiferentes à presença da referida característica, 

conforme pode ser constatado na tabela 9. 

Quanto à característica de que as ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD 

da CGM/SLZ estão adequadas à estrutura organizacional da CLD, pois, contemplam de forma 

integrada todas as etapas da avaliação da liquidação da despesa que deve ser realizada, 

demonstram tendência à discordância, conforme o gráfico 2, em função do grau de 

discordância 30% e de indiferença e concordância que é de 10%, para ambos, conforme 

tabela 6, apesar de seu alto grau de discordância plena, conforme pode ser validado na 

tabela 11. 
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A característica de que as ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam 

diminuição dos níveis de supervisão da execução da despesa pública, está entre as quais os 

respondentes discordam plenamente de sua presença, conforme a tabela 11 deve ser 

associada à tabela 10 que demonstra que 20% dos respondentes entendem pela indiferença 

e 10% concordam e outros 10% concordam plenamente, logo, direcionando a tendência, 

conforme o gráfico 2, pela discordância da presença da característica. 

Torna-se pertinente o comentário no que tange à transparência, característica 

com tendência considerada muito importante conforme a tabela 1 e corroborada pelo 

gráfico 1, uma vez que nesse aspecto as ferramentas de TI utilizadas no âmbito da CLD da 

CGM/SLZ, para os auditores, percebe-se grande carência, haja vista que o grau de 

discordância foi o preponderante, ou seja, 1,6, como pode ser observado no gráfico 2. 

Tal discordância pode ser compreendida melhor quando feita em paralelo às 

tabelas 7 e 8, em que se verifica que, para 90% dos respondentes, as ferramentas de TI 

utilizadas na CLD não geram informações suficientes para proporcionar a transparência da 

execução da despesa pública por ela avaliada, e que para 70% dos respondentes, as 

ferramentas de TI utilizadas na CLD não proporcionam a transparência da execução da 

despesa pública por ela avaliada de forma clara e aberta ao cidadão.  

 
GRÁFICO 2 – Consolidação das opiniões dos auditores quanto às ferramentas de TI utilizadas pela 
CLD da CGM/SLZ em grau de plena discordância. 
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
* Avaliação obtida segundo uma escala com valor máximo de 5, onde: 5 é concordo plenamente e 1 é 
disconcordo plenamente 
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Dessa forma, alcançou-se o objetivo específico de identificar as ferramentas 

informatizadas que viabilizam a operacionalidade do controle formal da liquidação de 

despesa em uma Central de Liquidação de Despesa e passa-se a descrever a proposta de 

instrumento de controle interno, focalização e o procedimento de liquidação de despesas 

públicas por meio da TI. 
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6 PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO FOCADO NO PROCEDIMENTO 

DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS POR MEIO DA TI 

 

Diante dos dados coletados e analisados nas seções anteriores, passa-se a propor 

um instrumento de controle interno focado no procedimento de liquidação de despesas 

públicas por meio da TI, levando em consideração as seguintes constatações: 

- a ferramenta deve proporcionar maior transparência nas transações que 

envolvam a averiguação da liquidação da despesa pública, uma vez que esta é a 

característica mais importante validada na 1ª etapa da pesquisa; 

- a ferramenta deverá ser feita em ambiente de total acesso pela rede mundial 

de computadores, com flexibilidade de ajustes frente às necessidades de atualização de 

normas relacionadas à execução da despesa pública e com integração de bases de dados que 

venham a validar as transações, pois, como foi constatado no estudo, esses são 

características de importância equivalente. 

Blumm (2000 apud SANTOS, 2007) entende que certos aspectos, tais como o 

interesse público, questões sociais, controle externo e soluções de continuidade 

administrativa são características típicas das entidades de natureza pública e que influencia 

nas ferramentas de TI utilizadas nesse tipo de entidade.  

Nesse sentido, vê-se nos conceitos apresentado por esse autor, alicerçado ao 

entendimento de Fernandes (2008) que reconhece o controle social como, talvez, o mais 

valioso dos tipos de sistemas de controle, a primeira característica que deve ser apresentada 

no instrumento proposto que é a sua total acessibilidade pela internet, vez que esse se 

mostra como mecanismo eficaz de propagação da informação de forma extraterritorial, 

barata e democrática. 

Considerando a hipótese de que os demais órgãos da Administração Pública têm 

acesso a tal mecanismo, pode-se inferir que a CLD pode, por meio de seu próprio site: 

democratizar o acesso dos processos que estão sob sua responsabilidade aos cidadãos e aos 

gestores públicos, operacionalizar a integração da base de dados da CLD com as de 

entidades da Sociedade Civil Organizada e da Administração Pública, como pode ser 

visualizado na figura 13 que demonstra a utilização da internet para integração das bases de 

dados e acesso democrático às informações da CLD. 
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FIGURA 13 – Estrutura de utilização da internet para integração das bases de dados e acesso 
democrático às informações da CLD 

Fonte: Pesquisa de campo (2010).. 

 

A utilização da internet como meio para disponibilizar acesso aos cidadãos e, aos 

gestores, o movimento dos processos que estão sob análise da CLD, demonstra respeito ao 

Princípio da legalidade e da transparência.  

Tal transparência pela Internet será viável quando as informações tratadas pelos 

auditores da CLD forem disponibilizadas pela CGM em tempo real e com a possibilidade de 

que o cidadão e o gestor público podem acessar as informações, sendo que, ao segundo as 

notificações de providências necessárias para encerramento do processo de averiguação da 

despesa pública de sua natureza devem ser disponibilizadas de imediato, por meio de 

notificação eletrônica via e-mail ou no ambiente de visualização do próprio site, quando de 

seu acesso. 

Para realização da integração da base de dados da CLD às das entidades da 

Sociedade Civil Organizada (CFC/CFEA/OAB/outros) para validação de dados relacionados às 

pessoas envolvidas em processos de despesa pública que são avaliados, bem como às de 

órgãos da Administração Pública, faz-se necessária realização de instrumentos jurídicos de 

mútua cooperação que venham a legitimar tais procedimentos. 
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Dessa forma, a integração com a base de dados das entidades da Sociedade Civil 

Organizada teria como principal característica verificar se os técnicos responsáveis pelas 

avaliações in loco estão legalmente habilitados e aptos perante os órgãos representativos de 

classe, bem como, se possível, realizar a validação dos preços praticados nos processos de 

despesa pública, com o intuito de sinalizar sobre preço ou superfaturamento. 

Quanto à integração da base de dados da CLD com órgãos da Administração 

Pública para validação de dados relacionados às pessoas envolvidas em processos de 

despesa pública que são avaliados pela CLD, esta teria como finalidade a validação de 

autenticidade de notas fiscais, a regularidade fiscal, e a acuracidade dos tributos a serem 

retidos do fornecedor, bem como a validação do objeto do processo de despesa analisado 

com as informações publicadas na imprensa oficial. 

Uma vez visualizada a democratização ao acesso dos processos que estão sob a 

responsabilidade da CLD aos cidadãos e aos gestores públicos, bem como a integração da 

sua base de dados com as de entidades da Sociedade Civil Organizada e da Administração 

Pública por meio de instrumento de mútua colaboração, passa-se a apresentação do 

funcionamento da TI. 

 Em termos do funcionamento interno da ferramenta, tendo em vista o Princípio 

da custo/benefício, faz-se imprescindível a centralização de todas as atividades dos 

auditores de uma CLD em uma única base de dados que proporcione: acesso comum aos 

auditores quanto aos processos analisados pelos demais auditores, bem com às normas 

federais, estaduais e municipais necessárias ao fiel cumprimento do encargo; e elaboração 

de resumo das irregularidades a serem sanadas pelo gestor público, bem como 

direcionamento automático aos órgãos com poder de polícia competentes para fiscalização 

in loco. 

Considerando que o primeiro procedimento a ser verificado quando da chegada 

do processo de despesa pública no protocolo da CLD é seu grau de urgência, uma vez que tal 

condição acarretará alteração na prioridade de trâmite do procedimento de avaliação do 

referido processo, faz-se necessário o comunicado, por meio do próprio site da CGM, pelo 

gestor público das fundamentações cabíveis para adjetivar o processo como de caráter de 

trâmite urgente. Devido ao caráter de urgência, esse comunicado deve ser realizado em 

protocolo preliminar, quando da chegada do processo físico nas dependências da CGM, ele 
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receberá o número definitivo, bem como já devidamente qualificado como urgente ou não 

pelo Controlador Geral do Município. 

Dessa forma, no âmbito de suas atribuições, o Controlador Geral do Município 

chancelaria ou não o pedido de urgência do gestor público via a própria ferramenta, logo, 

viabilizando a distribuição dos processos de forma eletrônica e imparcial aos auditores para 

que analisem com prioridade os qualificados como urgentes e os demais conforme o fluxo 

regular de averiguação. 

Quando do recebimento do processo físico, os auditores teriam em seu perfil de 

acesso no site da CGM, a relação de processos a serem analisados conforme sua 

competência, listados em ordem de urgência deliberada pelo Controlador Geral do 

Município, e com visualização de processos já analisados que tenham a mesma natureza que 

os a serem analisados, com o intuito de democratizar informações referentes a problemas, 

soluções e indagações realizadas pelos auditores da CLD quando da análise de tais processos 

de despesa pública, bem como, o acesso às normas federais, estaduais e municipais em 

tempo real por meio do entrelaçamento da base de dados da CLD com a da imprensa oficial, 

fazendo com que o princípio da qualificação seja cumprido de forma automática. 

Dessa forma, considerando a existência de instrumento jurídico de mútua 

colaboração entre a CLD, a Sociedade Civil Organizada e a Administração Pública, quando do 

recebimento dos processos de despesa a serem avaliados, os auditores terão a sinalização 

automática proveniente destas entidades em tempo real. 

No que tange à Sociedade Civil Organizada, é possível validar se os técnicos 

responsáveis atuantes nos processos ora em análise estão legalmente habilitados e aptos 

perante os órgãos representativos de classe, atestando a validade dos atos praticados no 

processo de despesa pública. Outro ponto é possibilitar por meio processamento eletrônico 

a validação dos preços praticados no processo de despesa pública frente ao que é 

apresentado pelo mercado, devidamente regulado pela Sociedade Civil Organizada, vez que 

seria possível sinalizar ocorrências de sobrepreço ou superfaturamento quando da execução 

da despesa pública. 

No que tange à Administração Pública, será possível validar junto às Secretarias de 

Fazenda a autenticidade das notas fiscais utilizadas nos processos de despesa pública frente 

à atividade econômica dos indivíduos relacionados ao processo e ao objeto da despesa 
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realizada, bem como o ateste da regularidade fiscal, e a precisão dos tributos a serem 

retidos. 

Com as informações obtidas pelo entrelaçamento das bases de dados da CLD, da 

Sociedade Civil Organizada e da Administração Pública, torna-se viável a elaboração de 

resumo das irregularidades a serem sanadas pelo gestor público de forma automática, bem 

como possibilitando, quando necessário, orientações direcionadas aos órgãos com poder de 

polícia competentes para fiscalização in loco das transações que chamem a atenção do 

auditor quando da análise do processo de despesa pública. 

As orientações direcionadas aos órgãos com poder de polícia competentes para 

fiscalização in loco, bem como ao gestor público para saneamento de irregularidades, 

poderá ser realizado via o próprio instrumento de ferramenta de TI para que alcance por e-

mail as referidas entidades, antes do recebimento do ofício que acompanha o processo 

físico. 

Dessa forma, com o intuito de ilustrar o fluxo da proposta de instrumento 

anteriormente descrito, apresenta-se na figura 14. 

Conforme apresentado na seção anterior, a ausência de ferramenta de TI voltada 

para a atividade de averiguação de liquidação de despesa pública em uma CLD propiciou o 

proposta de instrumento apresentada nesta seção que tem como grande característica a 

melhoria da atividade do auditor decorrente das auditorias eletrônicas, decorrentes do 

entrelaçamento de bases de dados, que a ferramenta de propõe a realizar, bem como, 

essencialmente, o aumento do controle sobre a execução da despesa pública de forma mais 

transparente e eficaz. 

Descrita a proposta de instrumento de controle de liquidação de despesas 

públicas, passa-se à análise do instrumento proposto conforme a ótica da CGM/SLZ e 

CGM/RJ. 
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FIGURA 14 – Fluxo da proposta de instrumento 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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7 ANÁLISE DO INSTRUMENTO PROPOSTO CONFORME A ÓTICA DA CGM/SLZ E CGM/RJ 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados referentes à segunda etapa 

da pesquisa realizada em campo e que dá suporte ao objetivo propostos neste estudo, por 

meio da avaliação da proposta de instrumento de controle interno focado no procedimento 

de liquidação de despesas públicas por meio da TI, objeto da seção anterior, que foi 

realizada com os Controladores Gerais dos Municípios de São Luís e Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, as tabelas 15 e 16 foram elaboradas com base nos dados 

coletados pelos instrumentos utilizados nesta etapa e representados graficamente nos 

gráficos 3 e 4, respectivamente. 

Na tabela 12, busca-se analisar a viabilidade da criação de instrumentos formais 

que legitimem as características presentes na proposta de instrumento já apresentada e na 

tabela 13 visa-se analisar a importância das características da proposta de instrumento 

conforme a viabilidade do instrumento formal elaborado. 

Tabela 12 - Viabilidade de instrumento formal que legitime as características necessárias 
para uma ferramenta de T.I. que proporcione a colaboração da CGM com a Sociedade Civil e 
Administração Pública 

Características em grau de viabilidade Viável 
Total. 
Viável 

Acompanhamento dos processos pela Internet pela CLD ao cidadão. 100,0%  
Acompanhamento dos processos pela Internet pela CLD ao gestor. 100,0%  
Integração da base de dados com as de entidades da Sociedade Civil 
Organizada. 

100,0%  

Integração da base de dados da CLD com as de órgãos da Administração 
Pública para validações fiscais-tributárias.  

100,0% 

Integração da base de dados da CLD com as de órgãos da Administração 
Pública para validações automática das normas por meio da imprensa 
oficial. 

100,0%  

Integração dos dados de processos já analisados e em análise para que 
facilite aos auditores a análise dos processos. 

50,0% 50,0% 

Dar acesso as normas municipais, estaduais e federais em tempo real aos 
auditores. 

100,0%  

Elaborar resumo das irregularidades a serem sanadas pelo gestor, por 
meio da internet. 

50,0% 50,0% 

Acesso antecipado aos procedimentos necessários para saneamento das 
falhas detectadas pela CLD antes mesmo do retorno do processo físico ao 
órgão de origem. 

50,0% 50,0% 

Direcionar automaticamente aos órgãos com poder de polícia 
competentes para fiscalização in loco. 

100,0% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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Para proporcionar a efetividade dos institutos propostos no instrumento 

elaborado com base na primeira fase da pesquisa, faz-se imprescindível a realização de 

instrumentos formais, tais como leis, convênios, resoluções e portarias e, dessa forma, a 

tabela 12 comprovou a viabilidade ou total viabilidade pela criação de instrumento formal 

que legitime as características necessárias para uma ferramenta de T.I. que proporcione a 

colaboração da CGM com a Sociedade Civil e Administração Pública. Contudo, ambos os 

respondentes esclareceram que algumas características teriam sua viabilidade relativada, 

em decorrência de aspectos políticos-ideológicos a serem ponderados quando da elaboração 

e efetivação dos referidos instrumentos. 

Nesse sentido, o gráfico 3 demonstra que a integração da base de dados com os 

órgãos da Administração Pública para validações fiscais-tributárias seria totalmente viável, 

pois, conforme o respondentes, tais validações são de altíssimo interesse para a 

Administração Pública, vez que acarretaria maior controle sobre a arrecadação de tributos e 

regularidade nas operações desta natureza junto à municipalidade.  

O acesso antecipado aos procedimentos necessários para saneamento das falhas 

detectadas pela CLD antes do retorno do processo físico ao órgão de origem, o acesso as 

normas municipais, estaduais e federais em tempo real aos auditores e a elaboração de 

resumo das irregularidades a serem sanadas pelo gestor demonstram-se em estágio 

intermediário entre totalmente viável e viável, como pode ser constatado pelo gráfico 3.  

O gráfico constata, também, que é viável a integração da base de dados da CLD 

com as de órgãos da Administração Pública, para validação automática das normas 

municipais, estaduais e federais por meio da imprensa oficial, e com as de entidades da 

Sociedade Civil Organizada, para validação de dados relacionados aos envolvidos em 

processos de despesa pública que são avaliados, bem como a disponibilidade, pela internet, 

de andamento dos processos de avaliação da execução da despesa pública pela CLD ao 

cidadão e ao gestor. 

Os respondentes esclareceram que a criação de tais instrumentos formais 

depende de articulação política, vez que para a total aderência das entidades da 

Administração Pública e da Sociedade Civil Organizada faz-se imprescindível a apresentação 

de vantagens para as mesmas e que tais podem ser justificadas sob a fundamentação de 

aumento da arrecadação dos entes envolvidos nas transações em que a CLD viria avaliar. 
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GRÁFICO 3 – Viabilidade de instrumento formal que legitime as características para uma 
ferramenta de T.I.  
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
* Avaliação obtida segundo uma escala com valor máximo de 5, onde: 5 é totalmente viável e 1 é totalmente 
inviável 

Analisada a viabilidade da criação dos instrumentos formais para efetivação da 

proposta de instrumento de controle de liquidação de despesas públicas apresentada, passa-

se à análise da importância das características presentes na referida proposta.  

 

Tabela 13 - Importância das características de uma ferramenta de T.I. para a realização do 
procedimento de averiguação da liquidação de despesa pública no âmbito de uma Central de 
Liquidação de Despesa 

Características em grau de importância Imp. 
Total. 
Imp. 

Integração por meio de base de dados única a todos os processos já 
auditados e em auditoria de forma rápida.  

100,0% 

Integração à base de dados da Administração Pública para validação de 
autenticidade fiscais-tributárias.  

100,0% 

Integração à base de dados da com as de entidades da Sociedade Civil 
Organizada. 

50,0% 50,0% 

Comunicação instantânea ao gestor público com notificações e 
orientações para retificação antes do retorno do processo.  

100,0% 

Integração à base de dados da Administração Pública para validação 
automática das normas por meio da imprensa oficial.  

100,0% 

Comunicação instantânea que viabilize a fiscalização in loco quando a 
transação analisada chame a atenção do auditor.  

100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2010).    
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A tabela 13 demonstra que os respondentes consideram todas as características 

descritas na proposta de instrumento de controle de liquidação de despesas públicas como 

totalmente importantes ou importantes que é corroborado pelo gráfico 4. 

Constata-se que a integração da CLD por meio de uma base de dados única, que 

proporcione aos auditores acesso a todos os processos já auditados e em auditoria de forma 

célere, bem como a integração com a base de dados da Administração Pública, para 

validação fiscais tributárias e para validação automática das normas municipais, estaduais e 

federais por meio da imprensa oficial. 

Constatou-se, ainda, mecanismo de comunicação instantânea que permita ao 

gestor público receber notificações e orientações para retificação de seus processos antes 

do retorno físico dos autos proveniente da CLD, assim como comunicação instantânea que 

viabilize a fiscalização in loco são muito importantes na ótica CGM/RJ e CGM/SLZ.  

Convém esclarecer que a integração da base de dados da CLD às das entidades 

da Sociedade Civil Organizada para validação de dados relacionados aos envolvidos em 

processos de despesa pública que são avaliados, foi considerada característica entre 

totalmente importante e importante, pelo fato de que a ausência desta integração pode ser 

suprida pela fiscalização in loco, conforme respostas realizadas. 

 
GRÁFICO 4 – Avaliação das características da uma ferramenta de T.I. nos termos da proposta 
apresentada.  
Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
* Avaliação obtida segundo uma escala com valor máximo de 5, onde: 5 é totalmente importante e 1 é 
totalmente sem importância 
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Os respondentes esclareceram, ainda, que a proposta apresentada viabilizaria 

maior dinâmica na realização das atividades de uma CLD, uma vez que, as características 

apresentadas viabilizam os Princípios do custo/benefício e da transparência, favorecendo 

com que os auditores sejam bem aproveitados no exercício de suas atribuições e facilite o 

controle social. 

O posicionamento dos respondentes corrobora, também, com a proposta de 

alguns autores, (FETZNER; FREITAS, 2007), (MIRANDA et al., 2004), (SANTOS, 2004) e 

(ALBANO;  ZAMBERLAN, 2009), que propõem a gestão da mudança na implantação de TI 

para promover o uso eficaz de sistemas. Contudo, conforme esclarecido por Avgerou e 

outros (2005 apud SANTOS, 2007), não existe método instantâneo ou confiável para se 

conseguir as mudanças organizacionais para instituir a melhoria da capacidade de melhoria 

da administração pública, uma vez que o desenvolvimento dos sistemas de TI requer a 

transformação dos sistemas implantados na racional burocracia que, quando se fala de 

entidades públicas, vê-se a necessidade de instrumentos formais, tais como, leis e outros 

instrumentos normativos, para que uso eficaz de sistemas seja viabilizado. 

Dessa forma, constata-se que a proposta de instrumento foi validada como por 

seu alto grau de viabilidade, seja pelas características que apresenta, seja pela possibilidade 

de criação de instrumentos formais que a legitimam. Contudo, ficou constatado, também, 

que o maior obstáculo para sua realização não seria, na visão dos respondentes, os aspectos 

técnicos inquiridos e os mecanismos para sua implantação, nem mesmo uma reestruturação 

organizacional no âmbito das Controladorias, mas sim o aspecto político, uma vez que para 

operacionalizar os instrumentos formais legitimadores da proposta de instrumento 

apresentado, é necessário que haja a intenção de diversas entidades, sejam da 

Administração Pública ou da Sociedade Civil Organizada.  

Descrita a análise da proposta de instrumento de controle interno no que 

concerne à averiguação da liquidação de despesas públicas na ótica da CGM/SLZ e CGM/RJ, 

alcança-se o objetivo específico de validar aspectos de uma ferramenta informatizada que 

aprimore a operacionalidade do controle da liquidação de despesa em uma CLD e se passa 

às considerações sobre este trabalho. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi elaborada com o intuito de propor instrumento de Controle 

Interno por meio do uso da Tecnologia da Informação para entidades públicas, focalizando o 

procedimento de averiguação da liquidação da despesa pública em CLD. Os parâmetros para 

elaboração de tal proposta decorreu de observações que se deram no âmbito da CLD da 

Controladoria Geral do Município de São Luís, estado do Maranhão, com posterior validação 

institucional pela referia entidade e pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, 

estado do Rio de Janeiro. 

Dessa forma, a pesquisa foi realizada em 2 (duas) etapas distintas, sendo a 

primeira etapa realizada na Controladoria Geral do Município de São Luís, estado do 

Maranhão, e a segunda etapa realizada na Controladoria Geral do Município do Rio de 

Janeiro, estado do Rio de Janeiro. 

Na primeira etapa da pesquisa, completamente realizada no âmbito 

Controladoria Geral do Município de São Luís, procedeu-se a identificação de procedimentos 

adotados na análise de liquidação de despesa em uma CLD no âmbito de uma controladoria 

pública; a estruturação formal e material necessária para o funcionamento de um instituto 

de análise da liquidação de despesa pública no âmbito de uma controladoria pública; a 

estruturação de processo padrão de validação de transações envolvendo gastos públicos no 

que concerne ao estágio da liquidação de despesa pública, bem como, a identificação dos 

aspectos de uma ferramenta informatizada que aprimore a operacionalidade do controle da 

liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de Despesa. 

Dessa forma, no item 5.3. do estudo pode-se estruturar processo padrão de 

validação de transações envolvendo gastos públicos no que concerne ao estágio da 

liquidação de despesa pública e, no item 5.4., identificou-se os procedimentos adotados na 

análise de liquidação de despesa em uma CLD no âmbito de uma controladoria pública e a 

estrutura formal e material necessária para o funcionamento de um instituto de análise da 

liquidação de despesa pública no âmbito de uma controladoria pública, logo, satisfazendo 

esses três objetivos específicos do trabalho. 

A identificação dos aspectos de uma ferramenta informatizada que aprimore a 

operacionalidade do controle da liquidação de despesa em uma Central de Liquidação de 

Despesa foi realizada no item 5.5 do trabalho, onde se constatou em essência que a 
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ferramenta deve proporcionar maior transparência das transações que envolvam a 

averiguação da liquidação da despesa pública e ser feita em ambiente de total acesso pela 

rede mundial de computadores, com flexibilidade de ajustes frente às necessidades de 

atualização de normas relacionadas à execução da despesa pública e com integração de 

bases de dados que venham a validar as transações, pois, até a realização da pesquisa, não 

havia tal instrumento disponível. 

Com base nos elementos coletados na primeira etapa, foi possível elaborar uma 

proposta de instrumento de controle interno focado no procedimento de liquidação de 

despesa públicas por meio da TI, como apresentada na sessão 6 do presente estudo. 

Dessa forma, os seguintes aspectos foram apresentados na proposta de 

instrumento de controle interno:  

- Acompanhamento dos processos pela internet, com o intuito de fazer com que 

as informações referentes à execução da despesa viessem a ser mais transparentes 

favorecendo o controle social e proporcionando a adequação necessária do controle da 

execução das despesas aos princípios que envolvem o controle da despesa pública; 

- Integração da base de dados com entidades da Administração Pública e 

Sociedade Civil Organizada visando à melhoria da averiguação da liquidação da despesa 

pública por meio de elaboração de resumo das irregularidades, vez que: 

a) a integração com a base da Sociedade Civil Organizada proporcionaria validar 

a habilitação dos técnicos responsáveis atuantes nos processos em análise perante os órgãos 

representativos de classe, atestando a validade dos atos praticados no processo de despesa 

pública, bem como, dos preços praticados em processos dessa natureza, ou seja, 

possibilitaria a sinalização de ocorrências de sobrepreço ou superfaturamento quando da 

execução da despesa pública; 

b) a integração com a base de dados da Administração Pública proporcionaria a 

validação das transações no que tange à regularidade fiscal-tributária das entidades 

conforme a atividade econômica realizada pelas mesmas face ao processo e o objeto da 

despesa realizada; e 
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- Regras de operações para os envolvidos nos processos, tais como: acesso 

antecipado a procedimentos de retificação, visando reduzir o tempo de ajuste dos processos 

de despesa em análise face às suas exigibilidades, e direcionamento automático de 

constatações aos órgãos com poder de polícia para fiscalização in loco. 

A segunda etapa teve por fim a validação dos aspectos da proposta apresentada 

na seção 6 e, conforme verifica-se na seção 7, constatou-se pela viabilidade de implantação 

da proposta, bem como de grande importância à atividade exercida por uma CLD as 

características presentes no instrumento proposto. 

Com base nas respostas apresentadas na segunda etapa da pesquisa foi possível 

verificar que não foi confirmado o pressuposto de que a implantação de um instrumento 

padrão que possibilite o ateste da legalidade formal da liquidação dos gastos por meio da T.I. 

em controladoria pública requer alteração da estrutura organizacional do ente público para 

que proporcione melhoria do controle interno, pois, o que mais pode influenciar é a política 

na realização de instrumentos formais que proporcionem a integração entre bases de dados 

e facilite a comunicação entre os mesmos é o limitador, na ótica dos respondentes. Contudo, 

o pressuposto de que a implementação de Sistema de Informações mais sofisticado viabiliza 

a melhoria do Controle Interno em organizações públicas no que tange à averiguação formal 

da realização dos gastos públicos foi confirmado, pois, um dos pontos apresentados como de 

grande melhoria seria a possibilidade de realização de fiscalizações in loco pelas entidades 

que detêm o poder de polícia, averiguação da regularidade fiscal e tributária dos envolvidos, 

bem como o aumento da celeridade na retificação de falhas constatadas pelos envolvidos, a 

possibilitando maior interação entre os auditores da CLD e todos os envolvidos nos processo. 

Dessa forma, o trabalho mostrou a atual situação do sistema de informações 

utilizados na Controladoria Geral do Município de São Luís, estado do Maranhão, bem como 

deu suporte à propositura de um instrumento que visa o aprimoramento do procedimento 

ao averiguação da liquidação da despesa pública em CLD por meio de ferramentas de TI, 

devidamente validada pela controladoria municipal que é expoente nacional no que tange à 

Centrais de Liquidação de Despesa, a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, 

estado do Rio de Janeiro, e pela Controladoria Geral do Município de São Luís, estado do 

Maranhão, entidade de origem das investigações. 
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O trabalho pode proporcionar às Controladorias Gerais do Município de São Luís 

e do Rio de Janeiro uma revisão dos seus procedimentos operacionais, no que tange à 

Central de Liquidação de Despesas, uma vez que até o presente momento, em nenhuma das 

duas entidades, foi proposto algo parecido. 

O instrumento proposto, com base na análise dos resultados apresentados, 

deverá proporcionar uma discussão sobre a necessidade da implantação de ferramenta 

informatizada que venha a aprimorar o procedimento de averiguação da liquidação da 

despesa pública, uma vez que, a legislação nacional obriga as entidades públicas a serem 

mais eficientes na realização de suas competências institucionais, principalmente no que 

tange à transparência e constatação da eficiência e eficácia dos objetivos propostos para 

realização de despesas públicas. 

O estudo contribuiu para a percepção que a utilização de ferramenta de 

Tecnologia de Informação em uma Central de Liquidação de Despesas Públicas, no âmbito 

de uma Controladoria, pode vir a reduzir erros na execução e averiguação da despesa 

pública, viabilizar a transparência da execução orçamentária, proporcionar maior integração 

entre os entes envolvidos nos referidos processos, fomentando a melhoria do controle 

interno e social da execução despesa pública. 

A relevância do trabalho pode ser verificada sob o ângulo da oportunidade. Em 

2009, com o advento da Lei Complementar 139/2009, que delibera a obrigatoriedade de que 

todas as entidades públicas devem disponibilizar, pela internet e em tempo real, as etapas 

da execução da despesa pública aos cidadãos, logo, aumentando substancialmente a 

responsabilidade das controladorias e, principalmente, naquelas em que há centrais de 

liquidação de despesa. 

Quanto às limitações, observou-se a necessidade de: 

- pesquisas voltadas ao aspecto comportamental, posto que, nas unidades 

analisadas, a utilização de ferramentas de T.I. voltada especificamente à averiguação da 

liquidação de despesas públicas causará impacto sobre os indivíduos envolvidos, logo, 

sensibilizando o ambiente interno das organizações, bem como, no que tange às relações de 

viés político-ideológico viabilizar a elaboração dos instrumentos formais necessários para 

implantar a proposta de instrumento proposto neste trabalho; 
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- pesquisas voltadas às tecnologias mais adequados para que os institutos 

apresentados no instrumento proposto possam alcançar seu objetivo de forma mais 

eficiente e com toda a segurança necessária para a prudente averiguação da execução da 

despesa pública. 

Ficam então as recomendações para realização de novos estudos que poderão 

utilizar o esforço depreendido no presente trabalho, como ponto de partida, acerca da 

integração dos diversos órgãos de controle e de fiscalização, com efetividade na troca de 

informações, bem como análises sob o aspecto comportamental dos envolvidos e das 

melhores tecnologias a serem utilizadas quando da possível implementação da proposta de 

instrumento descrita.  

Raras são as pesquisas que envolvem a temática abordada, neste sentido este 

estudo pode proporcionar ou contribuir com futuras incursões a respeito do tema 

pesquisado. 
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APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FEAAC – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 
Orientador: Prof. Dr. Érico Veras Marques 
Mestrando: Fabiano Ferreira Lopes 
 
 

 
ENTREVISTA ESTRUTURADA 

Auditor-Coordenador da Central de Liquidação de Despesa 
 
 
 
Caro Servidor, a presente entrevista constitui-se em instrumento de coleta de dados que serão 
utilizados na dissertação de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria que curso 
atualmente junto à UFC.  

O trabalho tem como título “PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE CONTROLE PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS MUNICIPAIS: UM ESTUDO VOLTADO À LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS”.  
Os dados coletados junto ao grupo de Auditores da Controladoria Geral desta municipalidade são de 
extrema importância para este trabalho, pois os mesmos servirão de fonte de informação acerca dos 
instrumentos utilizados.  
O trabalho tem a pretensão propor Instrumento de Controle Interno para entidades públicas, 
focalizando o procedimento denominado liquidação da despesa, por meio da TI. Por esse motivo é 
fundamental contarmos com sua valorosa colaboração. 
 
1. Quais são os procedimentos adotados no processo de avaliação da liquidação da despesa pública 

no âmbito da Central de Liquidação de Despesa? 
2. Como funciona o trâmite de um processo de liquidação de despesa nas dependências da Central 

de Liquidação de Despesa? 
3. Em sua opinião, quais seriam os fatores positivos e negativos adotados na Central de Liquidação 

de Despesa quando da averiguação da liquidação da despesa pública, considerando seus 
impactos para fins de controle social, interno e externo? 

4. Qual a estrutura formal utilizada para o funcionamento do procedimento de liquidação de 
despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa? 

5. Em sua opinião, qual seria a estrutura formal mais adequada para o funcionamento do 
procedimento de liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa, 
considerando seus impactos para fins de controle social, interno e externo?  

6. Qual a estrutura material utilizada para o funcionamento do procedimento de liquidação de 
despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa? 

7. Em sua opinião, qual seria a estrutura material mais adequada para o funcionamento do 
procedimento de liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa? 

8. Quais são as ferramentas informatizadas utilizadas no âmbito da Central de Liquidação de 
Despesa? 

9. As ferramentas informatizadas utilizadas no âmbito da Central de Liquidação de Despesa são 
integradas a bases de dados que facilitem o procedimento averiguação de liquidação de 
despesa? 



109 

 

10. Em sua opinião, em quais aspectos a estrutura formal e material está ajustada às ferramentas 
informatizadas no âmbito da Central de Liquidação de Despesa com o fito de dar eficaz resultado 
no procedimento de averiguação da liquidação da despesa pública? 
 
Na questão 11 o respondente deve valorar a importância das características necessárias para 
uma ferramenta de T.I. para realização do procedimento de liquidação de despesa pública no 
âmbito da Central de Liquidação de Despesa: (5 – Muito Importante; 4 – Importante; 3 – 
Indiferente; 2 – Sem Importância e 1 – Totalmente sem importância): 
 

11. Em sua opinião, quais seriam as características necessárias para realização do procedimento de 
liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa por meio de uma 
ferramenta de T.I.: 
 

Característica Critério 

1. As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da administração pública 
em todos os níveis. 

 

2. As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da sociedade civil 
organizada (Conselhos de classe, Sindicatos, Associações, etc.) 

 

3. O acompanhamento transparente, por meio da internet proporciona 
ao ordenador de despesas a análise das despesas públicas de sua 
responsabilidade auditadas pela CLD. 

 

4. O acompanhamento transparente, por meio da internet proporciona 
ao cidadão a análise das despesas públicas auditadas pela CLD. 

 

5. Flexível às mudanças das normas relacionadas à execução da despesa, 
vez que a mesma deve ser rapidamente ajustada aos cenários em que a 
CLD deve atuar. 

 

6. Desenvolvida em plataforma web, ou seja, acionada por meio de 
browser, tipo Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Chrome. 

 

7. Desenvolvida em plataforma desktop, ou seja, aplicativo fechado que é 
executado apenas em máquinas em instalação local. 

 

8. Utilização viável em máquinas antigas e com baixa autonomia.   

 
12. Na questão 12, o respondente deve avaliar as proposições apresentadas utilizando a seguinte 

escala: (5 – Concordo Plenamente; 4 – Concordo; 3 – Não Concordo e Nem Discordo; 2 – 
Discordo e 1 – Discordo Plenamente), podendo o mesmo, a seu critério, complementar a 
resposta por meio de observações a serem adicionadas abaixo de cada quesito: 
 

Proposição 1 2 3 4 5 

1. As ferramentas de TI utilizadas na realização da análise da 
liquidação de despesa pública pela CLD estão adequadas às 
necessidades da CLD para alcançar seu propósito. 

     

Obs.: 
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Proposição 1 2 3 4 5 

2. As ferramentas de TI utilizadas na CLD são flexíveis, pois, podem 
ser ajustadas facilmente quando ocorrem alterações de padrões 
de referência (benchmark) que devem ser seguidos. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

3. As ferramentas de TI utilizadas na CLD geram informações 
suficientes para proporcionar a transparência da execução da 
despesa pública por ela avaliada. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

4. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam a 
transparência da execução da despesa pública por ela avaliada de 
forma clara e aberta ao cidadão. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

5. As ferramentas de TI utilizadas estão adequadas à estrutura 
organizacional da CLD, pois, contemplam de forma integrada todas 
as etapas da avaliação da liquidação da despesa que deve ser 
realizada. 

     

Obs.: 
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Proposição 1 2 3 4 5 

6. As ferramentas de TI utilizadas na CLD exigem de seus membros 
novas especialidades, habilidades e qualificação da mão-de-obra. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

7. As ferramentas de TI utilizadas na CLD servem para melhorar a 
burocratização da organização, pois, apresenta critérios de 
padronização e normatização organizacional. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

8. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam com que haja 
centralização das decisões pela direção da organização de maneira 
segura quanto à correta execução da despesa pública. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

9. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam diminuição 
dos níveis de supervisão da execução da despesa pública. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

      
DADOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RESPONDENTE: 

Nome Completo do Respondente: 
 

Sexo: 
M /  F 

Faixa etária: 
       (  ) 20 a 30     (  ) 31 a 40    (   ) 41 a 50    (   ) 51 a 60   (   ) Acima de 60 

Formação Superior: 
 

Pós-Graduação (Especialização/Mestrado/Doutorado) EM: 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FEAAC – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 
Orientador: Prof. Dr. Érico Veras Marques 
Mestrando: Fabiano Ferreira Lopes 
 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
Auditores da Central de Liquidação de Despesa 

 
Caro Servidor, a presente entrevista constitui-se em instrumento de coleta de dados que serão 
utilizados na dissertação de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria que curso 
atualmente junto à UFC.  

O trabalho tem como título “PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE CONTROLE PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS MUNICIPAIS: UM ESTUDO VOLTADO À LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS”.  
Os dados coletados junto ao grupo de Auditores da Controladoria Geral desta municipalidade são de 
extrema importância para o trabalho que ora desenvolvemos. Uma vez que os mesmos servirão de 
fonte de informação acerca dos instrumentos utilizados.  
O trabalho tem a pretensão de propor Instrumento de Controle Interno para entidades públicas, 
focalizando o procedimento denominado liquidação da despesa, por meio da TI. Por tal motivo é 
fundamental contar com sua valorosa colaboração. 

 
Na questão 01 o respondente deve valorar a importância das características necessárias 
características necessárias para uma ferramenta de T.I. para realização do procedimento de 
liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa: (5 – Muito 
Importante; 4 – Importante; 3 – Indiferente; 2 – Sem Importância e 1 – Totalmente sem 
importância): 
 

1. Em sua opinião, quais seriam as características necessárias para realização do procedimento de 
liquidação de despesa pública no âmbito da Central de Liquidação de Despesa por meio de uma 
ferramenta de T.I.: 
 

Característica Critério 

1. As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da administração pública 
em todos os níveis. 

 

2. As qualificações dos fornecedores, servidores e demais pessoas 
envolvidas nas transações analisadas pela CLD sejam validadas por 
meio de intercâmbio entre bases de dados da sociedade civil 
organizada (Conselhos de classe, Sindicatos, Associações, etc.) 

 

3. Proporcionar ao ordenador de despesas o acompanhamento 
transparente, por meio da internet, da análise das despesas públicas de 
sua responsabilidade auditadas pela CLD. 

 

4. O acompanhamento transparente, por meio da internet proporciona 
ao cidadão a análise das despesas públicas auditadas pela CLD. 
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Característica Critério 

5. Flexível às mudanças das normas relacionadas à execução da despesa, 
vez que a mesma deve ser rapidamente ajustada aos cenários em que a 
CLD deve atuar. 

 

6. Desenvolvida em plataforma web, ou seja, acionada por meio de 
browser, tipo Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Chrome. 

 

7. Desenvolvida em plataforma desktop, ou seja, aplicativo fechado que é 
executado apenas em máquinas em instalação local. 

 

8. Utilização viável em máquinas antigas e com baixa autonomia.   

 

2. Na questão 02, o respondente deve avaliar as proposições apresentadas utilizando a seguinte 
escala: (5 – Concordo Plenamente; 4 – Concordo; 3 – Não Concordo e Nem Discordo; 2 – 
Discordo e 1 – Discordo Plenamente), podendo o mesmo, a seu critério, complementar a 
resposta por meio de observações a serem adicionadas abaixo de cada quesito: 
 

Proposição 1 2 3 4 5 

1. As ferramentas de TI utilizadas na realização da análise da 
liquidação de despesa pública pela CLD estão adequadas às 
necessidades da CLD para alcançar seu propósito. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 
      

Proposição 1 2 3 4 5 

2. As ferramentas de TI utilizadas na CLD são flexíveis, pois, podem 
ser ajustadas facilmente quando ocorrem alterações de padrões 
de referência (benchmark) que devem ser seguidos. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

3. As ferramentas de TI utilizadas na CLD geram informações 
suficientes para proporcionar a transparência da execução da 
despesa pública por ela avaliada. 

     

Obs.: 
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Proposição 1 2 3 4 5 

4. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam a 
transparência da execução da despesa pública por ela avaliada de 
forma clara e aberta ao cidadão. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

5. As ferramentas de TI utilizadas estão adequadas à estrutura 
organizacional da CLD, pois, contemplam de forma integrada todas 
as etapas da avaliação da liquidação da despesa que deve ser 
realizada. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

6. As ferramentas de TI utilizadas na CLD exigem de seus membros 
novas especialidades, habilidades e qualificação da mão-de-obra. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

7. As ferramentas de TI utilizadas na CLD serve para melhorar a 
burocratização da organização, pois, apresenta critérios de 
padronização e normatização organizacional. 

     

Obs.: 
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Proposição 1 2 3 4 5 

8. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam com que haja 
centralização das decisões pela direção da organização de maneira 
segura quanto à correta execução da despesa pública. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      

Proposição 1 2 3 4 5 

9. As ferramentas de TI utilizadas na CLD proporcionam diminuição 
dos níveis de supervisão da execução da despesa pública. 

     

Obs.: 

 

 

 

 

 

      
 

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RESPONDENTE: 

Nome Completo do Respondente: 
 

Sexo: 
M /  F 

Faixa etária: 
       (   ) 20 a 30     (   ) 31 a 40    (   ) 41 a 50    (   ) 51 a 60   (   ) Acima de 60 

Formação Superior: 
 

Pós-Graduação (Especialização/Mestrado/Doutorado) EM: 
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APÊNDICE C 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FEAAC – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 
Orientador: Prof. Dr. Érico Veras Marques 
Mestrando: Fabiano Ferreira Lopes 
 

 
QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO 
 
Caro Servidor, a presente entrevista constitui-se em instrumento de coleta de dados que serão 
utilizados na dissertação de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria que curso 
atualmente junto à UFC.  

O trabalho tem como título “PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE CONTROLE PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS MUNICIPAIS: UM ESTUDO VOLTADO À LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS”.  
Os dados coletados junto à Controladoria Geral desta municipalidade são de extrema importância 
para o trabalho que ora desenvolvemos. Uma vez que os mesmos servirão de fonte de validação 
acerca das propostas para de instrumento a ser utilizado em uma CLD.  
O trabalho tem a pretensão de propor Instrumento de Controle Interno para entidades públicas, 
focalizando o procedimento denominado liquidação da despesa, por meio da TI. Por tal motivo, é 
fundamental contar com sua valorosa colaboração. 
 
 

Na questão 1 o respondente deve valorar a viabilidade da implantação das características 
propostas para uma ferramenta de T.I. para realização do procedimento de averiguação da 
liquidação de despesa pública no âmbito de uma Central de Liquidação de Despesa, no que tange 
as formalidades necessárias: (5 – Muito viável; 4 – Viável; 3 – Indiferente; 2 – Inviável e 1 – 
Totalmente Inviável): 
 

1. Em sua opinião, qual a viabilidade de criação de um instrumento formal que proporcione a 
colaboração entre a CGM, a Sociedade Civil e a Administração Pública que vise à realização do 
procedimento de averiguação da liquidação de despesa pública no âmbito de uma Central de 
Liquidação de Despesa por meio de uma ferramenta de T.I., no que tange as seguintes 
características: 
 

Característica Critério 

1. Disponibilidade pela internet de andamento dos processos de avaliação 
da execução da despesa pública pela CLD ao cidadão. 

 

Obs.: 

 

2. Disponibilidade pela internet de andamento dos processos de avaliação 
da execução da despesa pública pela CLD ao gestor. 

 

Obs.: 

 

3. Integração da base de dados da CLD com as de entidades da Sociedade 
Civil Organizada para validação de dados relacionados aos envolvidos 
em processos de despesa pública que são avaliados pela CLD. 

 

Obs.: 
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4. Integração da base de dados da CLD com as de órgãos da 
Administração Pública para validação de autenticidade de notas fiscais, 
regularidade fiscal e incidência de tributos das transações em análise. 

 

Obs.: 

 

5. Integração da base de dados da CLD com as de órgãos da 
Administração Pública para validação automática das normas 
municipais, estaduais e federais por meio da imprensa oficial. 

 

Obs.: 

 

6. Integração dos dados de processos já analisados e em análise para que 
os auditores critiquem problemas, soluções e indagações pertinentes 
ao procedimento de averiguação da execução da despesa pública. 

 

Obs.: 

 

7. Dar acesso às normas municipais, estaduais e federais em tempo real 
aos auditores. 

 

Obs.: 

 

8. Elaborar resumo das irregularidades a serem sanadas pelo gestor, por 
meio da internet. 

 

Obs.: 

 

9. Dar acesso antecipado aos procedimentos necessários para 
saneamento das falhas detectadas pela CLD antes mesmo do retorno 
do processo físico ao órgão de origem. 

 

Obs.: 

 

10. Direcionar automaticamente aos órgãos com poder de polícia 
competentes para fiscalização in loco quando o auditor verificar tal 
necessidade. 

 

Obs.: 

 

 
 
Na questão 2 o respondente deve valorar a importância das características propostas para uma 
ferramenta de T.I. para realização do procedimento de averiguação da liquidação de despesa pública 
no âmbito de uma Central de Liquidação de Despesa: (5 – Muito importante; 4 – Importante; 3 – 
Indiferente; 2 – Sem importância e 1 – Totalmente sem importância): 
 
2. Em sua opinião, qual o grau de importância das características de uma ferramenta de T.I. para a 

realização do procedimento de averiguação da liquidação de despesa pública no âmbito de uma 
Central de Liquidação de Despesa: 

 

Característica Critério 

1. Sistema integrado por meio de base de dados única onde os auditores 
da CLD tenham acesso a todos os processos já auditados e em auditoria 
de forma rápida. 

 

Obs.: 
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2. Sistema integrado à base de dados da Administração Pública para 
validação de autenticidade de notas fiscais, regularidade fiscal e 
incidência de tributos das transações em análise. 

 

Obs.: 

 

3. Sistema integrado à base de dados da CLD com as de entidades da 
Sociedade Civil Organizada para validação de dados relacionados aos 
envolvidos em processos de despesa pública que são avaliados pela 
CLD. 

 

Obs.: 

 

4. Sistema de comunicação instantânea que permita ao gestor público 
que tem processos despesas avaliados pela CLD receba notificações e 
orientações para retificação antes do retorno do processo físico 
proveniente da CLD. 

 

Obs.: 

 

 

5. Sistema integrado à base de dados da CLD com as de órgãos da 
Administração Pública para validação automática das normas 
municipais, estaduais e federais por meio da imprensa oficial. 

 

Obs.: 

 

6. Sistema de comunicação instantânea que viabilize a fiscalização in loco 
quando a transação analisada chame a atenção do auditor. 

 

Obs.: 
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APÊNDICE D  
FLUXO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA, NO ÂMBITO DA CLD DA CGM/SLZ 
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Início
Recebe o Processo 

de Despesa 

Alimenta o 
Sistema de 
Protocolo

Envia o Processo 
de Despesa para a 

CLD

Recebe o Processo de Despesa Pública

Urgente
Repasse a auditor por 

ordem de chegada

Repasse imediato a auditor, por 
meio de ordem direta do 

Controlador Geral do Município, nos 
termos da solicitação do titular do 

órgão municipal

Análise do 
Processo de 

Despesa pelo 
Auditor

Contém Falhas
1

N

S

N

Homologa o Processo de Despesa e 

Alimenta o GIAP

Envia o Processo para a Comissão de 

Revisão

S

Procede a nova análise do Processo de 

Despesa

2

 
Fonte: Adaptação do Autor 
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APÊNDICE D  
FLUXO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA, NO ÂMBITO DA CLD DA CGM/SLZ 
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1

2
S

N

Contém Falhas

Chancela a 

homologação

Cancela a 

homologação via 

GIAP

Comunica o fato à 

CLD

Encaminha o 

Processo de 

Despesa à 

Recepção

Encaminha o 

Processo de 

Despesa à 

Recepção

Recebe o 

Processo de 

Depesa

Alimenta o 

Sistema de 

Protocolo

Devolve o 

Processo de 

Despesa ao órgão 

de origem

Fim

 
Fonte: Adaptação do Autor 

 


