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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A participação ativa da sociedade na Gestão Pública imprime ao Estado a 

necessidade de lidar com as crescentes demandas de diversos setores sociais e 

econômicos. Assim, é de suma importância a implementação de estratégias 

estatais para a implantação de um novo modelo de gestão dos recursos de forma 

eficiente e ética.  

No exercício da função pública, há a exigência de uma administração 

moderna com regras e procedimentos que garantam a responsabilidade no gasto 

público e transparência nas ações administrativas, a utilização de instrumentos de 

controles que busquem garantir o cumprimento da missão institucional e a 

prestação de contas à sociedade. Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais – TCEMG consolida sua Política de Controle Interno para o Biênio 

2015-2016. 

O TCEMG, como órgão de controle externo, tem por princípio primar pela boa 

governança, de modo que as rotinas de trabalho das suas unidades internas se 

fundamentem na juridicidade (legalidade, legitimidade e licitude) e tenham foco no 

interesse público, prevenindo ações em desconformidade com o Ordenamento 

Jurídico. 
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2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

O controle interno no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deve 

existir não apenas para que se dê cumprimento às exigências das Constituições da 

República e do Estado, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas e de seus regulamentos internos. O importante é torná-lo uma 

ferramenta de gestão, que, além de assegurar a observância às normas 

constitucionais, legais e regulamentares, possibilite o aumento da eficiência da 

instituição, aprimorando a aplicação de recursos, garantido maior proteção ao 

patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a implantação e a 

execução da POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO, espera disseminar e consolidar 

a cultura e a metodologia de Sistema de Controle Interno como instrumento efetivo 

de suporte aos gestores sem preterir a sua missão precípua de fortalecer a gestão 

dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos do Tribunal de forma transparente 

e colaborativa, com o objetivo de minimizar os riscos e dar confiabilidade aos 

resultados da instituição. 
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3 FUNDAMENTOS NORMATIVOS: PRINCÍPIOS E REGRAS 

 

 

No texto da Constituição da República de 1988, a Constituição Cidadã, está 

expresso que os princípios que regem a Administração Pública brasileira são 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37), que 

também encontram respaldo na Constituição do Estado de Minas Gerais, a 

Constituição Compromisso: “a atividade de administração pública dos Poderes do 

Estado e da entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade” (artigo 13).  

A Constituição Compromisso estabelece que é dever prioritário do Estado de 

Minas Gerais preservar os interesses gerais e coletivos (artigo 2º, inciso IX) e que a 

sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz (artigo 73). Dispõe, 

ainda, no § 1º, que os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e 

de entidade da Administração Indireta se sujeitarão a: controles internos exercidos, 

de forma integrada, pelo próprio Poder e a entidade envolvida; controle externo, a 

cargo da Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; e controle 

direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante amplo 

e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer 

Poder e entidade da administração indireta.  

Sob o enfoque da legalidade, o dever da instituição do controle interno na 

Administração Pública foi estabelecido a partir das seguintes normas: 

 Constituição da República – arts. 70, 74 e 75; 

 Constituição do Estado de Minas Gerais – arts. 73, §1º, I, 74 e 81; 

 Lei Federal nº 4.320/1964 – arts. 75 a 80; 

 Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – arts. 54, 

parágrafo único, e 59; 

 Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da 

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);  
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 Resolução nº 1.135/2008 do Conselho Federal de Contabilidade (que aprova 

a NBC T 16.8 – Controle Interno). 

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as atividades de 

controle interno estão previstas nas seguintes normas: 

 Lei Complementar nº 102/2008 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – art. 4º, VIII, §1º; 

 Resolução nº 12/2008 – Regimento Interno – art. 4º, VIII, § 1º; 

 Resolução nº 07/2010 – Regulamenta o Sistema de Controle Interno e a 

atuação da Unidade de Controle Interno;  

 Anexo II da Resolução nº 02/2015 – Dispõe sobre a estrutura organizacional e 

as atribuições das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais; e 

 Portaria nº 20/PRES/2015 – Encarrega a Controladoria Interna de 

acompanhar o procedimento de liquidação de despesa no âmbito do Tribunal. 
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4 DIRETRIZES DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO 

 

 

A POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais tem como objetivo central fortalecer o Sistema de Controle Interno 

aplicando os princípios da boa governança e da prevenção de riscos, mediante as 

seguintes diretrizes: 

 

I. Acompanhamento da correta aplicação dos recursos financeiros; 

II. Legitimação dos processos de trabalho do TCEMG;  

III. Fortalecimento Institucional. 

 

 

4.1 ACOMPANHAMENTO DA CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 

 

 

A Controladoria Interna tem o dever de acompanhar a execução orçamentária 

e a gestão fiscal do TCEMG. A Lei Complementar nº 102/2008, em seu art. 4º, § 1º, 

dispõe “O Tribunal observará fielmente os princípios e as normas relativos ao 

controle interno, no âmbito da sua gestão administrativa financeira, operacional e 

patrimonial”. 

Considerando que a Controladoria Interna depende das informações 

produzidas pelas unidades do TCEMG para o desempenho de suas atribuições e 

não se podendo controlar aquilo que não se conhece, são imprescindíveis as 

medidas que garantam o acesso às informações necessárias para o exercício 

efetivo do controle interno.  
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4.2 LEGITIMAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO TCEMG 

 

 

Em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, a 

POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do TCEMG estimula o bom funcionamento 

desta Casa, principalmente, o cuidado com a qualidade do gasto. 

A Controladoria Interna, por meio de uma abordagem sistêmica, monitora as 

vulnerabilidades dos procedimentos, apresentando subsídios para o 

aperfeiçoamento técnico, bem como aponta medidas de prevenção a serem 

tomadas pelas unidades responsáveis e estimula a adoção de providências para 

garantir a juridicidade da ação administrativa. 

 

 

4.3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem o dever de zelar pelo 

bom funcionamento das suas unidades internas e, para tanto, a Controladoria 

Interna atua no sentido de identificar, mitigar e acompanhar os principais riscos da 

instituição, contribuindo para garantir o cumprimento dos princípios basilares da 

Administração Pública.  

A Controladoria Interna estabelece suas ações alinhadas às metas 

estabelecidas no Planejamento Estratégico do TCEMG contribuindo para a 

consecução dos objetivos desta Corte e para o cumprimento de sua missão 

institucional (exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, 

em benefício da sociedade), criando condições para que a prestação de contas à 

sociedade seja feita de forma transparente, com alto grau de confiabilidade. 
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5 OBJETIVOS  

 

5.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

O objetivo geral da POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais é o desenvolvimento de ações que visem à 

promoção da boa governança, de modo a garantir a efetividade dos preceitos 

constitucionais federais e estaduais e contribuir para a redução de erros e práticas 

antieconômicas, com foco na qualidade dos gastos. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

São objetivos específicos da POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

I. Observar o cumprimento das normas legais, instruções normativas, estatutos, 

regimentos. 

II. Assegurar, nas informações orçamentárias, contábeis, financeiras, 

administrativas e operacionais, sua exatidão, confiabilidade e integridade. 

III. Evitar o cometimento de erros e práticas antieconômicas. 

IV. Propiciar informações tempestivas e confiáveis. 

V. Salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto à sua boa e regular 

utilização. 

VI. Assegurar a aderência das atividades às diretrizes, planos, normas e 

procedimentos da instituição. 

VII. Acompanhar a execução de ações, programas, projetos, atividades, sistemas 

e operações, visando à eficácia, eficiência e economicidade na utilização de 

recursos. 
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6 ESTRUTURA ORGÂNICA  

 

 

A Controladoria Interna do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

vinculada à Presidência, é o órgão central do Sistema de Controle Interno do 

TCEMG e possui competências nos termos da Resolução nº 7, de 2010, in verbis: 

 

Art. 10. Compete à Unidade de Controle Interno - UCI: 
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos 
programas de trabalho constantes do planejamento anual do Tribunal; 
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à economicidade, 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, operacional e 
patrimonial das unidades que compõem a estrutura orgânica do Tribunal; 
III. Orientar os gestores das unidades que compõem a estrutura orgânica do 
Tribunal, no tocante à gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil 
e operacional dos recursos do Tribunal; 
IV. Desenvolver e manter sistemática apropriada, com vistas a assegurar a 
coleta, o armazenamento e a atualização das bases de informações 
gerenciais, de forma a propiciar análises, avaliações e relatórios sobre as 
atividades do controle interno; 
V. Promover estudos e executar trabalhos correlatos com as funções 
inerentes ao controle interno que forem determinados pelo Tribunal Pleno 
ou pelo Conselheiro Presidente; 
VI. Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais 
referentes às atividades da Unidade de Controle Interno - UCI -, observadas 
as disposições da Lei Complementar n.º 102, de 17/01/ 2008, o Regimento 
Interno e demais normas editadas pelo Tribunal; 
VII. Propor normatização, sistematização e padronização de procedimentos 
operacionais pelas unidades do Tribunal, observadas as disposições da Lei 
Complementar n.º 102, de 17/01/2008, do Regimento Interno e das demais 
normas editadas pelo Tribunal; 
VIII. Avaliar a observância, pelas unidades do Tribunal, dos procedimentos, 
normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente; 
IX. Acompanhar a implementação, pelas unidades do Tribunal, das 
recomendações feitas pela Unidade de Controle Interno; 
X. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle 
Interno; 
XI. Manter intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com unidades 
de controle interno de outros órgãos da Administração Pública; 
XII. Elaborar e submeter à aprovação do Conselheiro Presidente o Plano 
Anual de Controle Interno. 
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7 INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO 

 

 

São instrumentos da POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais: 

I. A gestão orçamentária do TCEMG; 

II. A gestão fiscal do TCEMG; 

III. Os sistemas informatizados; 

IV. Os processos desenvolvidos pelas unidades internas; 

V. As auditorias nas unidades internas; 

VI. As informações publicadas no Portal da Transparência, no sítio eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

VII. As publicações especializadas; 

VIII. O diagnóstico de vulnerabilidades pela utilização da metodologia de gestão de 

riscos; 

IX. O acompanhamento da fase de liquidação dos contratos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

A POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, por meio das diretrizes elaboradas, dos objetivos estabelecidos e dos 

instrumentos disponíveis, objetiva:  

 

I. Aumentar a confiança nas informações fornecidas e na qualidade dos 

serviços prestados pelo Tribunal; 

I. Assegurar a eficiente gestão dos recursos e a qualidade dos gastos do 

Tribunal de Contas; 

II. Agir de forma colaborativa, auxiliando as unidades internas a identificar os 

riscos e corrigir as rotinas de trabalho; 

III. Proporcionar um ambiente de trabalho em que os servidores saibam de suas 

responsabilidades legais e sintam-se valorizados e integrados aos objetivos 

do Tribunal. 

 

A implementação dos controles internos além de ser uma exigência legal, é, 

também, uma oportunidade para dotar a Administração Pública de mecanismos que 

possibilitem detectar e prevenir potenciais riscos, proporcionando maior segurança 

para os gestores públicos. 


