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Foco na fiscalização 

Executado pelas unidades 
integrantes do Sistema de 
Controle Interno, conf. 
definidas no art. 8º do 
Decreto 3.591/2000 

Objetivo principal: 
cumprir as finalidades 
estabelecidas no art.74 da 
CF     

Caracteriza-se como 
controle a posteriori e 
integra a terceira linha 
de defesa 

Já institucionalizado, 
estruturado e 
instrumentalizado.   

Executado por todas as unidades no 
exercício de suas competências regimentais, 
através dos controles internos da gestão.

Objetivo principal:
dar suporte à gestão para que cumpra os 
objetivos do controle interno (eficiência, 
eficácia, observância à legislação, proteção ao 
patrimônio, segurança e fidedignidade das 
informações, etc.)   

Inserido no processo de gestão, integra a 
primeira e segunda linhas de defesa.

Necessita ser institucionalizado, 
estruturado e instrumentalizado através de 
um sistema (ou subsistema) de 
controles internos da gestão (este é o 
desafio)

Foco na prevenção

As duas faces do controle interno 



O que seria um sistema de controles internos da gestão? 

Pode ser entendido como um conjunto de diretrizes, regras, rotinas e 
procedimentos de controle estabelecidos por processos de trabalho 
agrupados por sistemas administrativos e especificados em instrumentos 
normativos próprios, para serem cumpridos pela direção e corpo de 
servidores da organização, destinados a enfrentar riscos e fornecer 
segurança razoável de que os objetivos e metas estabelecidos sejam 
alcançados de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica, considerando 
também:
a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
b) cumprimento das obrigações de accountability;
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. 

(Adaptado do art. 2º, V, da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e 
do item 14.a, do Anexo Único da Resolução Atricon nº 05/2014)



Requisitos mínimos para um sistema de controles internos da 
gestão devidamente institucionalizado

1 – Ter seu órgão central adequadamente alocado na 
estrutura (área de controle ou área de gestão?)

2 – Definir com clareza os agentes do sistema e o papel de 
cada um.  

3 – Ter os controles estruturados por processos de trabalho 
(visão horizontal) agrupados por sistemas administrativos 
(vinculação ao gerenciamento por processos / mapas dos 
processos)



Requisitos mínimos para um sistema de controles internos da 
gestão devidamente institucionalizado

4 – Possuir uma metodologia para o estabelecimento dos 
procedimentos de controle a partir dos produtos do 
gerenciamento de riscos.
(Foco nos riscos de nível operacional qualificados  como extremos e altos 
(no mínimo), cujo tratamento seja o de MITIGAR)   

5 – Ênfase em compliance na definição dos controles.

6 -  Especificação de regras gerais e dos procedimentos de 
controle aplicáveis a cada processo de trabalho ou atividade 
em instrumentos normativos padronizados próprios do 
sistema.

  



Requisitos mínimos para um sistema de controles internos da 
gestão devidamente institucionalizado

6 -  Divulgação das regras gerais e procedimentos de 
controle no âmbito interno e externo à organização
(Inclusão no sitio eletrônico para dar transparência e inibir más 
condutas, tanto pelo meio interno como externo) 

7 – Instituir mecanismos para monitoramento dos controles 
através de Indicadores de Controle Interno 
(Fortalecimento da segunda linha de defesa) 
  



Um sistema de controles internos da gestão, como 
instrumento de suporte estratégico de governança

Com estas características, o sistema se torna num 
instrumento de suporte estratégico de governança 
pública, atuando um SISTEMA propriamente dito, 
envolvendo a participação de todos os gestores e 
servidores de maneira institucionalizada, onde as ações 
de controle não são de responsabilidade exclusiva das 
unidades para este fim de constituídas.

Soma-se às demais ações estratégicas voltadas ao 
aprimoramento da gestão (gera oportunidade para 
o crescimento da organização e das pessoas). 



Os agentes de um sistema de controles internos da gestão

I – O órgão central do Sistema:
 
Unidade a ser definida no ato de sua institucionalização, a qual, dependendo 
da estrutura interna e de outros fatores, poderá ser vinculada à área de 
controle ou de gestão.
(No caso dos Ministérios, seria a respectiva Assessoria Especial de Controle 
Interno?)  
 
II – As Unidades Executoras do Sistema: 

Todas as unidades integrantes da estrutura organizacional de cada Ministério 
e Órgão da Presidência, assim como de cada entidade ou órgão a eles 
vinculados, incluindo as empresas estatais, no exercício de seus controles 
internos da gestão. 
 



Os agentes de um sistema de controles internos da gestão

III – Os órgãos centrais de sistemas administrativos: 
 
Unidades Executoras do Sistema que respondem pelo gerenciamento e 
supervisão das atividades afetas a determinado sistema administrativo, este 
entendido como um conjunto de processos de trabalho afins. Na terminologia 
do gerenciamento por processos são identificadas como “donos de processos”.
 
IV – As unidades executoras de um sistema administrativo: 
 
Unidades sujeitas à observância de regras gerais e de procedimentos de 
controle definidos pelo órgão central de determinado sistema administrativo e 
especificados nos manuais de rotinas internas e/ou em Instruções Normativas 
a ele vinculadas, relacionadas aos processos de trabalho nos quais têm 
participação.   



Quanto ao monitoramento (suporte à segunda linha de defesa)

Institucionalização dos INDICADORES DE CONTROLE INTERNO

Informações geradas a partir de registro de dados 
atinentes à execução de procedimentos de controle ou 
obtidos de outras fontes, possibilitando o 
acompanhamento da evolução de quantitativos, variações 
de índices e outros aspectos.



Quem executa o monitoramento?

Os órgãos centrais de sistemas administrativos efetuam um 
acompanhamento sistemático da evolução dos Indicadores de C.I., 
podendo identificar oscilações indicando: 
•redução do grau de adesão a regras gerais ou a procedimentos de 
controle e, por consequência, aumento da vulnerabilidade ao risco;
•possibilidade de os objetivos de os objetivos do controle interno ou de 
um processo de trabalho não serem atingidos com eficiência e eficácia, 
ensejando ações administrativas para a correção de rumo. 

O órgão central do sistema de controles internos da gestão pode 
ter acompanhamento sobre questões mais relevantes (legais, 
operacionais, de gestão, etc.). 



A vinculação do sistema com o modelo das Três Linhas de Defesa

Na primeira linha: 
pela sistematização e fortalecimento dos controles internos da 
gestão, tendo em vista forma de operacionalização do sistema. 

Na segunda linha: 
pelo monitoramento da efetividade dos procedimentos de controle com base 
nos Indicadores de Controle Interno.
Tais indicadores podem ser constituídos também para prover suporte à gestão, 
indicando situações que requerem correção de rumo. 

Na terceira linha:
pela atividade de auditoria interna e correlatas, exercidas com independência 
(sem envolvimento em atividades próprias e típicas de gestão). 



Sistema de Controles Internos da Gestão do Poder Executivo Federal – 
uma ideia inicial para avaliação

 Níveis/Órgãos Órgão central do sistema 
PRIMEIRO ESCALÃO:
Sistema de Controles 
Internos da Gestão do Poder 
Executivo Federal 
 

  

A Controladoria-Geral da União, com o papel de 
normatização, supervisão e avaliação do Sistema de cada Órgão da 
Presidência e Ministérios.

SEGUNDO ESCALÃO:
O Sistema de Controles Internos da 
Gestão, com vinculação técnica à 
CGU, da:
•Secretaria-Geral da Presidência
•Casa Civil
•Advocacia Geral da União
•Controladoria-Geral da União
•Ministério da Defesa
•Ministério de Relações Exteriores
•Cada um dos demais Ministérios

 
 
 

 

Secretaria de Controle Interno
Secretaria de Controle Interno
(Coordenadoria-Geral de Planejamento e Gestão?)
(Diretoria de Gestão Interna ou Secr. Federal de C.I?)
Secretaria de Controle Interno
Secretaria de Controle Interno
Assessoria Especial de Controle Interno

TERCEIRO ESCALÃO:
O Sistema de Controles Internos da 
Gestão de cada entidade ou órgão 
vinculado aos Órgãos da Presidência 
ou Ministérios, incluindo as empresas 
estatais.

Unidade de C.I., Auditoria Interna (em segmento específico), ou 
unidade vinculada à área de gestão, para atuar como órgão central 
do Sistema, com vinculação técnica ao órgão central do Sistema do 
Órgão da Presidência ou Ministério ao qual a organização se 
vincula.
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