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RESUMO 
 
A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade, cada vez mais 
premente, do ajuste das despesas públicas na busca do equilíbrio financeiro das contas 
governamentais. Nesse contexto,  Governo do Estado do Ceará passou a ser um referencial 
de modernidade ao adotar uma administração voltada à eficiência, à melhoria da qualidade e 
à ênfase nas políticas públicas. Essa visão gerencial levou à criação da Secretaria da 
Controladoria do Estado do Ceará, que tem como foco a melhoria quantitativa e qualitativa 
dos serviços prestados à população, com crescente nível de eficiência, eficácia e efetividade, 
contemplando a racionalidade do gasto público, o combate ao desperdício, e a capacidade 
da organização. Por ser uma experiência pioneira no Ceará, tem-se como objetivo, neste 
artigo, relatar as primeiras medidas e resultados até então obtidos com a criação da 
Secretaria de Controladoria pelo Governo do Estado do Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A diversificação e multiplicação vertiginosa das funções econômicas do governo, 
executadas pela administração indireta (Autarquias, Empresas Públicas e Fundações), tanto 
a nível federal quanto estadual, têm influenciado fortemente no crescimento das despesas 
públicas. A população e a renda per capita são também importantes fatores a serem 
considerados, pois exercem efeito direto sobre o volume de produção de bens e serviços 
públicos. Um aumento no número de habitantes implica mais serviços de segurança, 
escolas, ampliação dos serviços assistenciais e de saúde. 

A nova ordem global para a Administração Púbica determina a necessidade cada vez 
mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação do 
Estado e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas governamentais.  

A presente recessão econômica coloca em debate sérias questões sobre a eficiência 
da máquina administrativa na gestão de seus recursos. O Estado, por sua vez, obriga-se a 
demonstrar sua capacidade de gerência e de propiciar as soluções que a sociedade reclama 
para manter e alavancar  o  desenvolvimento.  
 O presente trabalho aborda a experiência do Estado do Ceará, que  com  a criação 
da Secretaria da Controladoria busca dar o primeiro passo  para a modernização do modelo 
de gestão, propiciando ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos 
recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor 
público na tomada de decisões visando a eficácia da gestão.  
 
 
2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

A satisfação das necessidades públicas dá-se  por meio dos chamados serviços 
públicos, instrumentos de que se vale o Estado para a execução prática de seus objetivos, 
sendo impossível excluir-se determinados indivíduos  ou segmentos da população de seu 
consumo, uma vez definido o volume de produção. Incluem-se nesta categoria os serviços 
relacionados à preservação da ordem interna, ao combate a poluição ambiental e à 
segurança pública. 
 Em outra categoria têm-se os serviços semi-públicos, que embora submetam-se ao 
princípio da exclusão são produzidos publicamente, cada vez com maior intensidade, tendo 
em vista a importância a eles atribuída pela coletividade. Nessa categoria tem-se a maioria 
dos serviços sociais, como educação e saúde. 
 O consumo de serviços públicos e semi-públicos envolve duas reações de sentidos 
opostos. Uma corresponde à satisfação derivada do próprio consumo, que depende da 
utilidade que o indivíduo  lhe atribui. Outra refere-se ao sacrifício associado à contribuição 
individual para a produção desse mesmo serviço, fazendo com que a sociedade torne-se 
cada vez mais exigente quanto à boa gestão dos recursos públicos. 
 O ente que representa o Estado na consecução do objetivo de atender às 
necessidades coletivas, por meio da oferta de serviços públicos e semi-públicos, é a 
Administração Pública que, em qualquer das esferas (Federal, Estadual ou Municipal),  
compreende o  conjunto  que envolve os três poderes, executivo, legislativo e judiciário ( 
excetuando o judiciário que não existe no âmbito Municipal) norteados pelos princípios 
constitucionais da MORALIDADE, PUBLICIDADE, LEGALIDADE,  IMPESSOALIDADE  e 
EFICIÊNCIA (Art. 37-CF/88). 
 A Administração Pública tem sua estrutura político administrativa composta de órgãos 
e entidades  compreendidos como: Administração Direta e Administração Indireta. 
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A Administração Direta, no âmbito estadual, envolve os serviços integrados  ao 
Governo do Estado e às Secretarias; enquanto a Administração Indireta compreende os 
serviços de interesse público deslocados do Estado para uma entidade por ele criada ou 
autorizada, com personalidade  jurídica de direito público ou privado, quais sejam: 
autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações.  
 O Orçamento Público é o meio pelo qual o Estado programa a previsão das receitas e 
a fixação das despesas para um determinado exercício. É um instrumento de planejamento, 
que expressa a aplicação dos recursos que se espera arrecadar em programas de 
Investimentos, Inversões, Custeio e Transferências, de forma a propiciar o melhor nível 
dinâmico de bem estar à coletividade. A  despesa pública, nesse contexto  pode ser definida, 
sob o aspecto geral, como o conjunto dos dispêndios do Estado, no atendimento dos 
serviços e encargos assumidos no interesse da população.  
 A despesa deverá obedecer, fundamentalmente, a  princípios como: 

 Utilidade - a despesa deve atender ao custeio dos gastos necessários ao 
funcionamento dos órgãos da Administração Pública, objetivando o bem estar da 
coletividade; 

 Legitimidade - a despesa precisa fundamentar-se no consentimento coletivo 
expresso através da discussão e aprovação da Lei Orçamentária, e na 
possibilidade contributiva da população; 

 Oportunidade - a oportunidade da despesa evidencia-se na sua própria execução, 
em função de uma necessidade pública e coletiva, bem como em função da 
situação econômica do momento (Determinação de prioridades); 

 Legalidade -  a despesa deverá estar de acordo com a legislação vigente; 
 Economicidade - as atividades devem observar a relação custo versus benefício, 

na aplicação dos recursos públicos. 
  A satisfação simultânea destes princípios deve ser o ideal político administrativo, 
embora este equilíbrio seja muito difícil. 
  A despesa Orçamentária pode ser classificada, legalmente, por função  de governo e 
por natureza da Despesa. 

As Funções referem-se ao maior nível de agregação das diversas áreas de despesa 
que competem ao setor público, enquanto a sub-função representa uma partição da função, 
que visa agregar um determinado subconjunto de despesa. As sub-funções poderão se 
adotadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas. Os programas são 
instrumentos de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos 
pretendidos, enquanto os projetos são instrumentos de programação para alcançar os 
objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do 
governo. As atividades, embora também sejam instrumentos de programação para alcançar 
os objetivos de um programa, envolvem um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do 
governo. 
 A classificação da despesa orçamentária quanto à natureza compreende as 
categorias econômicas, os  grupos de natureza da despesa, a modalidade de aplicação e os 
elementos de despesa. 

A classificação por categoria econômica  divide a despesa em Despesas Correntes e 
Despesas de Capital, que determinam  o impacto dos gastos públicos sobre o nível de 
composição do produto nacional, obedecendo a seguinte codificação: 

 (3) Despesas Correntes - Despesas que não contribuem, diretamente, 
para a formação ou aquisição de um bem de capital; 

 (4) Despesas de Capital - Despesas que contribuem, diretamente, para a 
formação ou aquisição de um bem de capital. 
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 A classificação por grupos de natureza da despesa apresenta os principais gastos 
governamentais, seguindo a codificação: 

1 -  Pessoal e Encargos Sociais; 
2 - Juros e Encargos da Dívida; 
3 - Outras Despesas Correntes; 
4 – Investimentos; 
5 - Inversões Financeiras; 
6 - Amortização da Dívida. 

 A modalidade de aplicação indica se a despesa será realizada diretamente por 
unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade, ou 
indiretamente, mediante  transferência de recursos financeiros a outro organismo ou 
entidade não integrante dos referidos orçamentos, obedecendo à seguinte codificação: 

20 - Transferências à União; 
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal; 
40 - Transferências a Município; 
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos; 
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos; 
70 - Transferências    a  Instituições  Multigovernamentais Nacionais; 
80 - Transferências ao Exterior; 
90 - Aplicações Diretas; 
99 - A Definir. 

 O elemento de despesa identifica a finalidade do gasto. Para exemplificar  podem ser 
citados alguns elementos, tais como: 
01 - Aposentadorias e Reformas 
03 - Pensões 
04 - Contratação por Tempo Determinado 
14 -  Diárias Pessoal Civil 
30 – Material de Consumo 
 Toda essa organização presta-se para possibilitar análises mais refinadas da 
execução orçamentária da despesa. 
 
 
3. O PROBLEMA DO CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PAPEL DA        
    CONTROLADORIA 
 
 Apesar dos conceitos de administração já serem utilizados há muitos séculos, apenas 
no início do século  XX foram sistematizados de forma científica através, principalmente,  dos 
estudos e pesquisas de Frederic Taylor e Henry Fayol. 
 Fayol, considerado o pai da administração científica, procurou definir e sistematizar 
as funções básicas da administração, como planejamento, organização, direção, 
coordenação e controle, em sua obra publicada originalmente em francês, sob o título 
Administration Industrielle et Générale, no ano de 1916.  Todas essas funções seriam 
desempenhadas visando ao alcance da eficiência administrativa (Koontz et al., 1955)  
 Analisando mais especificamente a função controle, pode-se observar que esta  era 
vista como uma simples verificação, a posteriori, se tudo havia ocorrido de acordo com o 
planejado. Essa verificação necessitava de informações apresentadas em forma de 
relatórios sobre o desempenho das diversas áreas da organização, cuja grande fonte 
fornecedora era a Contabilidade.  

 Sob o ponto de vista da gestão, o controle de uma entidade pode significar 
“verificação administrativa, fiscalização financeira, ou ainda o poder de ter sob  o seu 
domínio o comando e a fiscalização” (Ferreira, 1982, p. 324).   
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Para definir controle,  Koontz & O’Donnel (1955, p. 36) afirmam que “controlar é 
avaliar e corrigir as atividades de subordinados para garantir que tudo ocorra conforme os 
planos. O controle indica  onde estão os desvios negativos, e ao pôr em ação medidas para 
corrigir esses desvios, ajuda a assegurar a realização dos planos”. 
 Segundo Gomes (1997, p.22), o controle, enquanto mecanismo de reforço de 
comportamento positivo e correção de rumo no caso de resultados não desejados, é 
necessário como instrumento que auxilie os gestores a desenvolverem  ações oportunas. 
Requer a obtenção de informações que possibilitem a formulação de objetivos e mensuração 
do resultado. 

Qualquer  que seja o sentido ou a amplitude  do controle, a grande problemática está 
na base de produção de informações estratégicas, que devem ter como objetivo a 
continuidade, o desenvolvimento e a responsabilidade social da entidade, tanto no curto 
quanto no longo prazo. Entretanto, a informação só tem mérito na medida em que possa ser 
útil, confiável e relevante, podendo fazer diferença na tomada de decisão. Isto é, se o gestor 
tiver acesso a determinada informação, poderá tomar decisão diferente da que tomaria sem  
a informação.  

Dependendo do tipo de entidade e do tipo de usuário, como os investidores, os 
empregados e a sociedade em geral, as informações diferenciam-se. Para a Administração 
Pública, surge o intuito de verificar a racional aplicação dos recursos orçamentários e quais 
os resultados obtidos, bem como melhorar a própria gestão. 

A Administração Pública, embora possua uma gama de ferramentas de controle, 
assim como de instâncias de controle, apresenta problemas gerenciais para os quais não 
tem conseguido soluções satisfatórias.Os controles formais decorrentes de determinações 
constitucionais, leis e regulamentos não significam que  na prática  este controle seja 
efetivo.Tomando como exemplo a Lei 4.320/64, pode-se constatar grande preocupação com 
o aspecto legal e com a formalidade e abrangência do controle, embora na realidade esteja 
restrito à execução orçamentária e financeira. Referida Lei preconiza em seu artigo 75 (Reis, 
1999, p. 139) que: 

 
 “O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I – a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 

realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
II – a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por 

bens e valores públicos; 
III – o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários 

e em termos de realização de obras e prestação de serviços.” 
 
O controle, como princípio constitucional, é definido pelos artigos 70 e 74 da  

Constituição Federal de 1988: 
 

Artigo 70: “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.”  

Artigo 74: “Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistemas de controle interno com a finalidade de: 

I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira, e patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado”.  
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O texto constitucional reforça aspectos mais pertinentes à Auditoria que à 

Controladoria pois, segundo Reis (1999), o controle precisa ser estudado e planejado, 
considerando dentre outros fatores os objetivos da organização, sua forma e origem, 
dimensão, volume e natureza das operações. Deverá ainda responder  qual é o objeto do 
controle, as técnicas a serem utilizadas, e o motivo do controle. 

O controle interno é exercido por órgãos como a Secretaria Federal de Controle 
Interno,  no âmbito Federal, e por órgãos criados para esta finalidade nos Estados ou 
Municípios.  

Quanto ao controle externo, no âmbito estadual, é exercido pelo Tribunal de Contas 
do Estado, que tem como competência exercer a fiscalização contábil, financeira 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e 
indireta. 

Baseado principalmente no aspecto da legalidade, o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) recebe, periodicamente, documentação sob a forma de  “Prestação de Contas” 
relativa à atuação das unidades sob sua jurisdição, apresentando um julgamento de onde as 
“contas” se apresentam regulares, regulares com ressalvas, irregulares ou iliquidáveis, 
dependendo do grau de impropriedade ou dos danos causados ao erário público. 

Todo esse controle é exercido a posteriori, embora o TCE possa realizar inspeções e 
auditorias rotineiras ou específicas. O que se constata é que essas ações não implicam em 
melhoria dos instrumentos gerenciais utilizados pelas instituições fiscalizadas. 

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle  no nível gerencial não ocorre 
efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir 
essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas 
para o atendimento das necessidades de seus gestores. 

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade precisam ser  
inseridas no vocabulário dos gestores das entidades públicas,   para que essas entidades 
possam se  tornar mais ágeis e prontas a responder às demandas da sociedade.Todo esse 
cenário aponta para uma maior racionalização de recursos cada vez mais escassos, mas 
que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhor aplicados com o auxílio de 
ferramentas gerenciais modernas, e sistemas de controle  já utilizados com sucesso em 
organizações privadas. 

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao 
controle gerencial,  surgiu a Controladoria, podendo  ser identificada, na visão de Almeida,  
como “… uma evolução natural da Contabilidade tradicional” (Almeida et al, 1999, p.370).  
 A Controladoria apóia-se  na Teoria da Contabilidade com uma visão multidisciplinar, 
estabelecendo bases teóricas e conceituais necessárias à modelagem de sistemas de 
informação que alimentam o processo administrativo, fazendo com que os gestores possam 
tomar decisões adequadas. Tem como principal enfoque as funções de planejamento e 
controle, abrangendo todas as atividades da organização. Procura estabelecer “…padrões 
de desempenho, métodos de comunicação além de manter sistema adequado de produção 
de relatórios…” (Tung, 1976, p. 28). 

Compreendendo-se a Controladoria como a responsável pelo gerenciamento da 
informação, a Contabilidade insere-se em sua estrutura como a grande fornecedora de 
informações financeiras, que contribuam para melhorar o desempenho futuro das atividades 
organizacionais. 

A Controladoria pode ser vista sob dois aspectos (Almeida et al, 1999):  como ramo 
do conhecimento, ou como unidade administrativa organizacional, responsável  pela 
coordenação e controle das atividades da entidade, objetivando  a otimização de seu  
resultado. 
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O papel da Controladoria é assessorar o gestor, fornecendo mensuração das 
alternativas econômicas e, através da visão sistêmica, integrar informações e reportá-las 
para facilitar o processo decisório (Perez Jr. et al). 

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, 
coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando 
a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes  interno e 
externo.  Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que 
consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. 
Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível  e motivadora.  

Para cumprir efetivamente seu papel, a Controladoria deve verificar a forma como os 
objetivos e metas estão sendo atingidos, tendo em vista os custos envolvidos no processo 
de gestão. A forma de controle adotada passa a ser um diferencial entre o modelo 
burocrático e o gerencial deixando de basear-se estritamente nos processos para 
concentrar-se nos resultados. 

Enfim, a Controladoria  deverá ter como objetivo o controle gerencial,  possibilitando 
que a instituição cumpra o dever decorrente da “accountability”, fornecendo informações ao 
gestor  e demais assessores para melhorar o desempenho da gestão, e, conseqüentemente, 
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade. Deverá ter uma clara definição 
de competências, autoridade e responsabilidade, estabelecidas por meio de instrumentos 
legais. Dentre suas competências destacam-se: 

− coordenar, controlar e integrar os planos de curto e longo prazos propor  políticas 
e procedimentos relativos à sua área de atuação e à instituição como um todo; 

− participar na formulação de estratégias; 
− coordenar e controlar o sistema de informações gerenciais da instituição; 
− propor e implantar metodologias de controle e avaliação de resultados, 

principalmente nas áreas de custos, patrimônio, orçamento e administração 
financeira; 

− compilar, sintetizar e analisar informações;  
− apurar e avaliar resultados; 
− influenciar a tomada de decisão,  
− propor e implementar melhorias no modelo de gestão das universidades;. 
− desenvolver e implementar sistema de relatórios que contemplem informações 

financeiras e  não-financeiras. 
 
 

4. A CONTROLADORIA NO ESTADO DO CEARÁ 
 

A crise  do Estado no final dos anos 80 culminou com um  desdobramento em duas 
vertentes: a crise fiscal, pela incapacidade de geração de poupança pública para a 
realização dos investimentos sociais e a crise de desempenho, resultando na  baixa 
qualidade da prestação dos serviços públicos.  

O esgotamento do modelo burocrático fez com que a busca por uma Administração 
Pública gerencial que contemplasse o aumento da eficiência, a melhoria da qualidade com 
foco nas atividades fins do Estado  e a ênfase nas políticas públicas como instrumentos 
garantidores da cidadania passasse a ser um referencial de modernidade. 
 A adoção de metodologias amplamente difundidas no setor privado,  adaptadas às 
peculiaridades da Administração Pública, pode representar um grande avanço para que seja 
alcançada a eficácia da gestão. 

O Governo do Estado do Ceará, dentro de uma visão gerencial, adota como 
princípios básicos norteadores de seus objetivos, em seu  Plano de Governo - 2003/2006,   a  



 9

participação, a cooperação e parceria, a transparência, a racionalidade, a integração com 
descentralização, a eqüidade e inclusão social e  a sustentabilidade. Nesse sentido, criou a 
Secretaria da Controladoria, por meio da Lei Estadual N° 13.297 de 13/03/2003 e Decreto N° 
26.986 de 25/03/03, que tem como missão institucional zelar pela qualidade e regularidade  
na aplicação dos recursos públicos, contribuindo para o bem-estar da sociedade cearense. 
Considerando esse contexto, a Controladoria no Estado do Ceará  possui como foco a 
melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à população, com crescente nível 
de eficiência, eficácia e efetividade, contemplando a racionalidade do gasto público, o 
combate ao desperdício e a capacidade da organização, visando cumprir sua missão e 
atingir seus objetivos e metas. Ao mesmo tempo, busca considerar, também, aspectos 
relativos à percepção dos usuários dos serviços públicos produzidos pelo governo do 
Estado, quanto à sua efetividade. 

Os principais princípios e competências da Secretaria da Controladoria estão 
estabelecidos  no art 21 da Lei Estadual 13.293/03, a seguir  elencados: 

 

− Zelar pelos princípios da Administração Pública; 
− Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 
− Avaliar a execução dos Programas de Governo e do Orçamento do Estado; 
− Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e 

operacional dos órgãos entidades da Administração Direta e Indireta; 
− Avaliar resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão dos órgãos entidades da 

Administração Direta e Indireta; 
− Propor medidas de racionalização dos gastos; 
− Criar condições para o exercício do controle social; 
− Assessorar a comissão de programação financeira e crédito público; 
− Apoiar o Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional. 

 
 

No modelo proposto, a Controladoria possui três grandes áreas de atuação: (Área1) 
Programas e Gestão, (Área 2) Estudos e Propostas de Medidas de Racionalização dos 
Gastos e (Área 3) Normas e  Controles Financeiros. Para cada uma dessas áreas foram 
estabelecidos princípios norteadores para as ações a serem desenvolvidas. 

 
ÁREA 1 - Programas e Gestão 
A área Programas e Gestão deverá observar os compromissos de Governo nas áreas 

de Educação, Saúde, Segurança Pública, Ação Social e Geração de Renda, bem como o 
volume de recursos envolvidos nas áreas e nos programas, verificando a necessidade de 
implementar ações preventivas no controle da boa gestão da coisa pública, visando ao 
interesse público. A preocupação com a evidência de problemas e com o lapso de tempo, 
transcorrido desde a última ação de controle, também devem ser observados.  

Encontra-se em elaboração proposta de programa piloto de inspeção a unidades de 
atendimento ao público, na área social, e em andamento uma negociação com a Agência 
Brasileira Cooperação (ABC) e com o Departament for Internacional Development (DFID) 
para o desenvolvimento de um projeto de cooperação técnica com o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha visando o desenvolvimento de processos, técnicas e instrumentos de 
auditoria de natureza operacional. 
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ÁREA 2 - Estudos e Propostas de Medidas de Racionalização dos Gastos 
  A área de racionalização dos gastos  promoverá uma hierarquização das despesas 
com a identificação dos vinte  itens mais relevantes que devem representar cerca de 60% do 
total da despesa de custeio e implantar medidas que propiciem novas formas de aquisição 
nos principais itens de despesa, através do “Projeto de Gestão dos Gastos do Governo do 
Estado do Ceará”, com uma expectativa de economia de 20%. 
 

ÁREA 3 - Normas e Controle Financeiro 
Essa área tem como objetivo uma proposta de definição e acompanhamento dos 

limites financeiros gerenciais dos órgãos e verificação do cumprimento de limites legais, 
emitindo pareceres, normas e promovendo o acompanhamento da execução da despesa. 
 
4.1. Metodologia do Trabalho da Controladoria 
 
 Para desenvolver um trabalho efetivo a Controladoria necessita de um sistema de 
informações eficiente que forneça os elementos essenciais e dê suporte ao desenho de uma 
metodologia pioneira na área pública. Compreendendo que o grande volume de dados a 
serem manuseados poderá representar um obstáculo na fase de implantação propõe-se uma 
metodologia de trabalho que contemple ações de curto prazo, que tragam retorno positivo 
imediato ao Governo, como forma de estabelecer um efeito demonstração do verdadeiro 
potencial da Controladoria. 

Assim, considerou-se a Área 2, de racionalização dos gastos, como ponto de partida 
para iniciar o trabalho, levando em conta um breve diagnóstico da situação encontrada. No 
item 4.1.1 tem-se uma descrição sucinta de alguns dos principais pontos analisados. 

4.1.1.  Diagnóstico Inicial 

a) Estratégia de compras e contratações 
As aquisições  de equipamentos e  material de  consumo são efetivadas por meio de 

compras direta ou alguma modalidade de licitação, efetuadas  no  próprio órgão ou entidade, 
não havendo consolidação ou preferência por fornecedores. A melhor proposta é a que 
prevalece. 

Quanto à contratação de serviços foram padronizadas algumas atividades, tais como: 
limpeza, vigilância armada, condução de veículo, suporte de informática e apoio 
administrativo. Essas contratações basearam-se em planilhas de custo  que estabelecem 
parâmetros uniformes de acordo com a legislação tributária, previdenciária, trabalhista, e 
demais regulamentações sobre a matéria  
 
b) Estrutura organizacional de compras e contratações  

As aquisições e contratações diretas são efetuadas pelos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta. As Comissões de Licitações das Secretarias realizam 
certames até a modalidade Tomada de Preço e Pregão  e as comissões das entidades da 
Administração Direta só realizam a modalidade Convite. A  Concorrência é processada na 
Procuradoria Geral do Estado por uma Comissão Especial de Licitação, nomeada só para 
esta modalidade. 
 
c) Cronograma de compras e contratações 

Não existe cronograma definido. Cada órgão e entidade da Administração Direta e 
Indireta possui seu setor próprio para compras e contratações diretas. O setor de compras, 
em geral, é subordinado à Diretoria ou Departamento Administrativo-Financeiro. Quando a 
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compra ou contratação supera os valores estabelecidos pela lei para dispensa de licitação, o 
processo é enviado para a Comissão de Licitação. 

 
d) Pessoal envolvido 

Dependendo da intensidade das atividades por cada órgão e entidade, o setor de 
compras  poderá envolver diversas pessoas, porém, a média é de três pessoas. Já as 
Comissões de Licitações obedecem à seguinte formação: um presidente, um secretário e 
dois membros. 
 
e) Forma de organização das compras e contratações 

Não existe procedimento padronizado. Algumas Secretarias adotam o sistema 
centralizado, em que o setor de compras, juntamente com a  Comissão de Licitação, 
realizam as compras e distribuem para os anexos, como é o caso das Secretarias de Saúde,  
Fazenda e Educação, que possuem unidades descentralizadas localizadas no interior do 
Estado. As escolas públicas estaduais possuem Comissão de Licitação sujeitas a limites 
quanto a itens e valores a serem adquiridos. Nas Secretarias de menor porte ou Unidade 
Orçamentária, o setor de compras ou Comissão de Licitação adquire somente o essencial 
para desenvolver  as suas próprias atividades. 
 
f)Sistemas de informação utilizados nos processos de compras e contratações 

Existe Sistema Informatizado denominado banco de Itens no qual já constam todas 
as categorias e os itens usualmente adquiridos pelo Estado. No entanto, cabe uma avaliação 
se todos os itens lá constantes efetivamente estão sendo ou poderão ainda ser utilizados. 
Além disso, existe outra base de dados desenvolvida na linguagem ADABAS que deverá 
também ser aperfeiçoada e posteriormente utilizada. Não existe sistema integrado de 
informações. 
 
4.1.2. Hierarquização das Despesas 

 
Concluído o diagnóstico inicial, fez-se uma hierarquização das despesas de custeio 

com o objetivo de identificar os itens mais relevantes, excetuando-se as despesas com 
pessoal e encargos sociais, analisando-se o exercício financeiro de 2002. 

O total das despesas realizadas no período em referência importou em R$ 
1.667.474.826,94 (um trilhão seiscentos e sessenta e sete milhões quatrocentos e setenta e 
quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), abrangendo as 
categorias econômicas de despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes 
correspondem a R$ 966.862.750,92 (novecentos e sessenta e seis milhões oitocentos e 
sessenta e dois mil setecentos e cinqüenta reais e noventa e dois centavos) ressaltando-se 
que desse montante foram excluídas as despesas referentes a pessoal e a encargos sociais. 

 
4.1.3. Implantação das ações de curto prazo 
 

O trabalho de implantação dos sistemas de controle a serem desenvolvidos pela 
Controladoria, na visão de curto prazo, deverá ser segregado em duas etapas distintas, 
porém complementares, definidas como melhorias de economias e melhoria de processos. 

A primeira etapa consiste na avaliação dos procedimentos de compras e contratação 
de serviços em vigor, visando a redução imediata das despesas com telefonia, combustíveis 
e lubrificantes, energia elétrica, locação de mão-de-obra, passagens aéreas, locação de 
veículos e aeronaves, água e esgotos e material de consumo, cuja seleção obedece à 
relevância do item no montante total das despesas de custeio do Estado do Ceará. 
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Para cada item de despesas relacionado no parágrafo anterior serão identificadas as 
estratégias adequadas que possibilitem a efetiva redução do gasto, mediante a aplicação de 
medidas específicas que preservem o cumprimento da lei, mas que possibilitem  usufruir dos 
benefícios comerciais oferecidos pelo mercado. 

Para tanto, serão analisados alguns procedimentos e estratégias de retorno imediato, 
tais como: 

a) Atualização do cadastro de fornecedores; 
b) Identificação de fornecedores potenciais não cadastrados; 
c) Análise comparativa dos preços de compra realizados pelos diversos órgãos para 

itens iguais; 
d) Análise comparativa dos preços médios de compras em relação aos preços médios 

praticados pelo mercado; 
e) Negociação de preços e tarifas para situações específicas, tais como: telefonia, 

energia elétrica e água/esgotos; 
f) Avaliação do consumo médio de telefonia, energia elétrica, água/esgotos, 

combustíveis etc, comparado a parâmetros usuais; 
g) Incentivo ao uso de modernas técnicas de licitação, tais como o pregão eletrônico, 

quando o volume justificar; 
h) Avaliação de cláusulas contratuais que oneram o custo dos produtos licitados, tais 

como: prazo de entrega, prazo de fornecimento e fracionamento das entregas. 
Para atender aos objetivos desta primeira etapa deverão ser realizados exames de 

documentos e registros contábeis, bem como verificações in loco, entrevistas com  
servidores e dirigentes de órgãos e entidades compreendidas no escopo do trabalho e outros 
procedimentos que se fizerem necessários. 

A segunda etapa consiste na implantação de um novo modelo para compras e 
contratação de serviços e constará de:  

a) arquitetura e desenvolvimento do modelo;  
b) manualização; 
c) treinamento de pessoal envolvido na execução e no acompanhamento; 
d) implantação;  
e) gerenciamento dos contratos; 
f) reavaliação dos trabalhos. 
A metodologia e a discriminação dessa etapa serão apresentadas oportunamente, 

pois estarão sujeitas a ajustes decorrentes da realização  da parte inicial do trabalho.  
    
4.1.4. Equipe Técnica 
 
 A equipe técnica deverá ser composta de profissionais com habilidades e 
competências nas seguintes áreas do conhecimento: Controladoria, Análise de Custos, 
Sistemas de Informação, Controladoria, Logística e Produção, Econometria e Planejamento, 
Métodos Quantitativos, Orçamento, Contabilidade e Auditoria Governamental, Controladoria 
e Auditoria Governamental, Gestão Estratégica de Custos e Avaliação de Desempenho, 
Organização, Sistemas e Métodos, Contabilidade e Auditoria Governamental, Controladoria 
e Auditoria, Planejamento e Administração Estratégica. 
 
4.2.  Considerações  Gerais das Informações Primárias Analisadas pela Controladoria  
        do Estado do Ceará 
 
 Analisando a execução da despesa do Governo do Estado do Ceará, no exercício de 
2002, para ações de curto prazo, no tocante à racionalização dos gastos mais relevantes em 
relação ao total, devem ser selecionados os objetos de análise de acordo com o estudo 
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detalhado da Categoria Econômica 03-Despesas Correntes, Grupo 03-Outras Despesas 
Correntes, observando-se ainda, a respectiva modalidade de aplicação, se direta ou por 
transferência.  A Tabela 1 apresenta essa análise. 
 

Tabela 1 – Despesas Correntes Grupo Outras Despesas Correntes 
 

Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa Valor % 
90-Aplicações Diretas R$887.999.837,08 94,942
      03-Pensões R$ 4.508.968,48 0,508
      04-Contratação Por Tempo Determinado Pessoal Civil R$ 1.735.392,89 0,195
      08-Outros Benefícios Assistenciais R$ 383.276,63 0,043
      10-Outros Benefícios de Natureza Social R$ 35.281,88 0,004
      13-Obrigações Patronais R$ 2.973.290,25 0,335
      14-Diárias Civil R$ 10.837.457,14 1,220
      15-Diárias Militar R$ 4.210.321,61 0,474
      18-Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 887.370,85 0,100
      22-Outros Encargos da Dívida Por Contrato R$ 56.385,56 0,006
      30-Material de Consumo R$ 113.841.876,78 12,816
      31 R$ 202.750,00 0,023
      32-Material de Distribuição Gratuita R$ 32.366.110,41 3,644
      33-Passagens e Despesa Com Locomoção R$ 9.120.118,57 1,027
      35-Serviços de Consultoria R$ 9.035.102,09 1,017
      36-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 62.472.675,98 7,033
      37-Locação de Mão de Obra R$ 91.797.902,17 10,335
      39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 464.963.497,64 52,346
      41-Contribuições R$ 19.746.287,76 2,223
      42-Auxílios R$ 388.045,90 0,044
      47-Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 34.819,99 0,004
      91-Sentenças Judiciais R$ 23.960,37 0,003
      92-Despesas de Exercícios Anteriores R$ 49.627.059,80 5,587
      93-Indenizações e Restituições R$ 8.751.884,33 0,985
50-Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  R$ 33.973.125,93  3,632
      39-Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R$ 3.549.667,00  
      92-Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.495.759,15  
      41-Contribuições R$ 4.932.950,00  
      43-Subvenções Sociais R$ 23.994.749,78  
40-Transferências a Municípios  R$ 13.338.345,91  1,426
      41-Contribuições R$ 13.338.345,91   
Total R$ 935.311.308,80  100,00

 
Pode-se observar na Tabela 1 que a modalidade de aplicação 90-Aplicações Diretas 

representa cerca de 95% da execução da despesa. As transferências, no mesmo período, 
representaram apenas 5%, portanto não deverão ser incluídas nesta primeira ação.  

Nessa modalidade os elementos de despesa mais significativos são: material de 
consumo, locação de mão de obra, outros serviços de terceiros pessoa física,  outros 
serviços de terceiros pessoa jurídica e despesas de exercícios anteriores, que juntos 
representam cerca de 88% do total.  

Detalhando mais a análise, em cada elemento podem ser selecionados os sub-
elementos de despesa que têm maior representatividade em relação ao total, conforme 
destacado nas Tabelas 2,3,4, 5 e 6. 
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Tabela 2 – Material de Consumo 

 
Sub-Elemento Valor % 

Artigo Cirúrgico e de Laboratório R$ 10.323.452,87 9,068
Combustíveis e Lubrificantes R$ 18.936.455,77 16,634
Explosivos e Munições R$ 241.280,80 0,212
Ferramentas e Utensílios R$ 69.855,26 0,061
Gás Engarrafado para Cozinha R$ 424.176,21 0,373
Gêneros de Alimentação R$ 23.364.949,25 20,524
Impressos R$ 16.404,04 0,014
Licença de Uso de Software R$ 679.537,10 0,597
Mat para Manut das Escolas R$ 7.773.922,96 6,829
Mat para Manut das Unid Militares R$ 2.263.690,63 1,988
Mat para Manut de Presídios R$ 31.831,83 0,028
Mat para Tec da Informação R$ 4.444.224,34 3,904
Matéria Prima em Geral R$ 209.773,48 0,184
 Material de Cama Mesa Copa Cozinha R$ 284.619,37 0,250
 Material de Expediente R$ 6.426.380,87 5,645
 Material de Proteção Segurança e Socorro R$ 369.912,36 0,325
 Material Didático e Técnico R$ 1.707.425,47 1,500
 Material Gráfico R$ 379.327,39 0,333
 Material Odontológico Hospitalar e Ambulatório R$ 11.405.793,61 10,019
 Material P/ Decoração de Curta Duração R$ 16.357,98 0,014
 Material para Acondicionamento e Embalagem R$ 246.425,00 0,216
 Material para Áudio Vídeo e Foto R$ 223.322,23 0,196
 Material para Esportes e Recreação R$ 72.184,46 0,063
 Material para Instalação Elétrica e Eletrônica R$ 579.459,12 0,509
 Material para Limpeza Conservação e Higiene R$ 2.088.661,94 1,835
 Material para Instalação Hidráulica R$ 192.572,73 0,169
 Material para Moveis e Equipamento R$ 898.690,98 0,789
 Material para Reparos e Conservação de Imóveis R$ 1.015.653,77 0,892
 Material para Sinalização e Identificação R$ 42.616,82 0,037
 Material Químico e Raio X R$ 1.045.061,60 0,918
 Medicamentos e Produtos Farmacêutico R$ 8.974.298,18 7,883
 Outros Materiais de Consumo R$ 468.155,56 0,411
 Pecas e Acessórios para Equip de Comunicação e Veículos R$ 6.821.891,64 5,992
 Produtos Artesanais R$ 4.644,00 0,004
 Sementes e Mudas de Plantas R$ 21.316,80 0,019
 Utensílios para Copa e Cozinha R$ 224.281,56 0,197
 Vestuário e Uniforme Em Geral R$ 982.560,11 0,863
Total R$ 113.841.876,78 100,00

 
De acordo com a Tabela 2 devem ser objeto de análise para racionalização dos 

gastos, no que se refere ao elemento material de consumo, os sub-elementos que 
representam cerca de 82% do total, quais sejam artigos cirúrgicos e de laboratório, 
combustíveis e lubrificantes, gêneros de alimentação, material para manutenção das 
escolas, material de expediente, material odontológico, hospitalar e ambulatório, 
medicamentos e produtos farmacêuticos, peças e acessórios para equipamentos de 
comunicação e veículos. 
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De acordo com a Tabela 3 devem ser objeto de análise para racionalização dos 
gastos, no que se refere ao elemento Locação de Mão de Obra, os sub-elementos que 
representam cerca de 85% do total: apoio administrativo e outras, limpeza e higienização, 
outras locações de mão de obra, segurança e vigilância, tecnologia da informação. 
 

Tabela 3 -  Locação de Mão de Obra 
 

Sub-Elemento Valor % 
 Apoio Administrativo e Outras R$ 17.099.549,48 18,62739
 Contratação de Serv Gerais R$ 4.285.182,07 4,668061
 Copa e Cozinha R$ 459.331,81 0,500373
 Fornecimento de Alimentação R$ 5.097,00 0,005552
 Limpeza e Higienização R$ 20.987.824,26 22,86308
 Manunt e Conserv de Bens Imóveis R$ 1.953.093,60 2,127602
 Manutenção de Equipamentos R$ 335.537,02 0,365517
 Operad de Maquinas e Motoristas R$ 3.965.452,77 4,319764
 Outras Locações de Mão de Obra R$ 6.259.916,62 6,819
 Segurança e Vigilância R$ 17.399.198,76 18,95381
 Serviço de Lavanderia R$ 19.183,74 0,020898
 Serviços de Jardinagem R$ 34.204,70 0,037261
 Técnico Adm e Escritório R$ 1.823.360,85 1,986277
 Tecnologia da Informação R$ 17.170.969,49 18,70519
Total R$ 91.797.902,17 100,00

 
A Tabela 4 explicita que devem ser objeto de análise para racionalização dos gastos, 

no que se refere ao elemento Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, os sub-elementos 
que representam cerca de 84% do total: bolsistas, remuneração de serviços de natureza 
eventual, serviços de apoio administrativo e profissional, serviços profissionais, gestão 
estadual de internação, serviços técnicos profissionais. 

Esse mesmo tipo de análise pode ser efetuada em relação ao item Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Física, conforme se observa na Tabela 5. Os sub-elementos que 
representam cerca de 84% do total são: outros serviços de terceiros pessoa jurídica, vale 
transporte, vale refeição, telefone telex e celular, serviços profissionais de gestão estadual e 
internação, serviços hospitalares, médicos e odontológicos, serviços de comunicação para 
tecnologia da informação, seleção e treinamento de pessoal, manutenção das creches e 
escolas, locação de veículos e aeronaves, impressão e encadernação, convênios, acordos e 
reajustes, comunicação e divulgação, água e esgoto e energia elétrica. 

De acordo com os dados da Tabela 6, devem ser objeto de análise para 
racionalização dos gastos, no que se refere ao elemento Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física, os sub-elementos que representam cerca de 84% do total: material de 
consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 
 
 

Tabela 4 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 
 

Sub-Elemento Valor % 
 Bolsistas R$ 8.624.093,34 13,80458
 Contratação Temporária R$ 1.348.653,82 2,15879
 Desenv e Manunt de Software Aplicativo R$ 16.020,00 0,025643
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 Estagiários e Monitores R$ 1.179.831,95 1,888557
 Exames de Laboratórios e Especializados R$ 120.579,44 0,193011
 Gratif de Detentos R$ 157.142,80 0,251538
 Fornec.De Alimentação e Similares R$ 67.280,28 0,107696
 Locação de Imóveis R$ 1.710.472,36 2,737953
 Locação de Moveis e Equipamentos R$ 12.982,94 0,020782
 Manunt de Equip de Tec da Informação R$ 11.546,55 0,018483
 Manutenção Das Unidades Militares R$ 648.437,79 1,037954
 Out Serv Pf Em Tec da Informação R$ 20.280,92 0,032464
 Outros Serv de Terc Pessoa Física R$ 86.292,38 0,138128
 Proteção e Seg da Informação R$ 2.052,00 0,003285
 Remuner de Serviços de Natureza Eventual R$ 10.349.771,69 16,56688
 Rep Adap e Conserv de Bens Moveis R$ 233.426,80 0,373646
 Rep Adap Manut e Conserv de Bens Imóveis R$ 1.003.617,63 1,606491
 Serv de Apoio Administ e Profissional R$ 23.990.515,50 38,40161
 Sel e Trein de Pessoal Em Tec da Inf R$ 3.080,00 0,00493
 Serv de Capatazia Estiva Pesagem R$ 21.270,14 0,034047
 Serv de Limpeza e Higienização R$ 13.948,60 0,022328
 Serv Médicos e Odontológicos R$ 2.587.588,11 4,141952
 Serv Prof Gestão Estadual Internação R$ 5.231.457,98 8,373994
 Serviço de Sel e Treinamento R$ 989.517,00 1,58392
 Serviços Domésticos R$ 2.104,78 0,003369
 Serviços Técnicos Profissionais R$ 4.001.158,30 6,404653
 Suporte Técnico Em Tec da Informação R$ 39.552,88 0,063312
Total R$ 62.472.675,98 100,00

 
 

Tabela 5 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 

Sub-Elemento Valor % 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 19.835.458,88 4,217
 Xerox e Copias Heliográficas R$ 1.734.221,93 0,369
 Vistoria Inspeção e Aferição R$ 51.436,56 0,011
 Vigilância e Segurança R$ 141.304,46 0,030
 Vale Transporte R$ 25.466.384,76 5,414
 Vale Refeição R$ 9.319.674,68 1,981
 Telefone Telex e Celular R$ 21.049.711,98 4,475
 Taxas Emolumentos e Despesas Cartoriais R$ 436.123,05 0,093
 Suprimento de Fundos R$ 2.551.086,03 0,542
 Suporte Técnico Em Tec da Inf R$ 1.797.050,06 0,382
 Sinalização R$ 189.327,60 0,040
 Serviços Técnicos Profissionais R$ 5.505.298,60 1,170
 Serviços Judiciais R$ 28.003,40 0,006
 Serviços Funerários R$ 154.750,90 0,033
 Serv Prof Gest Estadual Internação R$ 104.574.265,09 22,233
 Serv Hospitalares, Médicos e Odontológicos R$ 8.964.781,92 1,906
 Serv de Comunic P/Tec da Informação R$ 8.964.781,92 1,906
 Seminários Congr e Simpósios R$ 1.879.423,34 0,400
 Seleção e Treinamento de Pessoal R$ 17.481.651,58 3,717
 Seguros Em Geral R$ 2.501.858,33 0,532
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 Seguro e Licenciamento de Veiculo R$ 328.653,69 0,070
 Reparos e Manutenção de Veículos R$ 2.482.713,06 0,528
 Reparos Conservação e Adaptação de Imóveis R$ 4.114.467,67 0,875
 Reparos Conservação de Moveis e Equipamentos R$ 5.862.962,12 1,247
 Recuperação de Escolas R$ 3.799.465,46 0,808
 Recepções e Hospedagens R$ 564.645,54 0,120
 Publicação de Editais e Atas R$ 246.292,10 0,052
 Provedor de Acesso Hosp e Manunt Pag Elet R$ 26.439,43 0,006
 Proteção e Seg da Informação R$ 1.206.002,69 0,256
 Processamento de Imagens R$ 73.434,49 0,016
 Processamento de Dados R$ 43.015,62 0,009
 Portes e Telegramas R$ 5.476.353,16 1,164
 Passagens Transp de Pessoas e Bagagens R$ 1.736.056,26 0,369
 Outros Serviços de Terceiros R$ 983.095,13 0,209
 Outros Serv para Tecnologia da Informação R$ 681.988,55 0,145
 Manutenção das Creches R$ 9.662.158,48 2,054
 Manutenção das Unidades Militares R$ 767.755,85 0,163
 Manunt de Equip de Tecnologia da Inf R$ 898.406,41 0,191
 Locação de Veículos e Aeronaves R$ 11.988.812,55 2,549
 Locação de Moveis Maquinas e Equipamentos R$ 6.874.339,28 1,462
 Locação de Maq,Equip Software e Infra-Est P/Ti R$ 3.741.552,49 0,795
 Locação de Bens Imóveis R$ 3.326.843,34 0,707
 Limpeza Em Geral R$ 816.591,66 0,174
 Inst de Infra-Est de Redes de Computadores R$ 250.994,38 0,053
 Impressão e Encardenação R$ 12.641.018,41 2,688
 Impostos Taxas e Multas R$ 1.840.818,06 0,391
 Fretes e Carretos R$ 372.569,81 0,079
 Fornecimento de Alimentacao R$ 1.315.902,50 0,280
 Filmagem, Fotografia e Som R$ 205.556,66 0,044
 Festividades e Homenagens R$ 88.127,29 0,019
 Exames de Laboratório e Especializados R$ 5.192.585,63 1,104
 Eventos Artísticos e Culturais R$ 1.168.789,07 0,248
 Estudos e Projetos R$ 648.813,07 0,138
 Emolduramentos R$ 18.528,54 0,004
 Embratel R$ 4.063.508,23 0,864
 Despesas Com Viagens R$ 36.103,22 0,008
 Despesas Com Festas e Recreação R$ 23.521,50 0,005
 Desenv e Manunt de Software Aplicativo R$ 957.386,89 0,204
 Decoração e Ornamentação R$ 249.898,49 0,053
 Convenios, Acordos e Ajustes R$ 107.065.278,36 22,763
 Contrib Do Inss e Fgts R$ 6.875.251,43 1,462
 Contrib A Ent de Classe R$ 785.890,00 0,167
 Contrato de Cambio R$ 3.099,60 0,001
 Conserv Areas Publicas R$ 104.810,98 0,022
 Confecção de Uniformes e Fardamentos R$ 226.276,15 0,048
 Confecção de Bandeiras e Flamulas R$ 28.517,00 0,006
 Condomínios e Ticket Combustível R$ 459.908,22 0,098
 Comunicação e Divulgação R$ 15.127.408,40 3,216
 Comissões e Despesas Bancarias R$ 2.082.547,74 0,443
 Assinaturas de Jornais e Revistas R$ 708.966,60 0,151
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 Agua e Esgoto e Energia Elétrica R$ 9.476.728,79 2,015
Total R$ 470.347.445,12100,00 

 
 

Tabela 6 – Despesas de Exercícios Anteriores 
 

Sub-Elemento Valor % 
 Convênios, Acordos e Ajustes R$ 1.212.568,68 2,443
 Diárias R$ 426.120,49 0,859
 Indenizações e Restituições R$ 147.402,26 0,297
 Material de Consumo R$ 14.243.691,16 28,701
 Outras Despesas Correntes R$ 2.130,63 0,004
 Outros Desp P/Tec da Informação R$ 45.258,10 0,091
 Serv de Terc Pj Em Tec da Informação R$ 1.385.367,66 2,792
 Serv de Terceiros P Física R$ 1.167.655,59 2,353
 Serv de Terceiros P Jurídica R$ 30.996.865,23 62,460
Total R$ 49.627.059,80 100,00

 
 Embora as ações da Controladoria, no primeiro momento, não tenham como foco o 
grupo de despesa 01-Pessoal e Encargos Sociais, e para o presente trabalho não tenham 
sido disponibilizadas informações sobre o montante da execução orçamentária desse grupo, 
em desdobramentos posteriores deve ser considerado. Trata-se de um importante 
componente dos custos fixos em qualquer entidade prestadora de serviços, notadamente na 
Administração Pública. Uma sugestão poderia ser a adoção do Custeio Baseado em 
Atividades (ABC), como forma de tentar explicar os custos governamentais com Pessoal e 
Encargos Sociais. 
 
 
5. CONCLUSÃO 

A criação da Secretaria da Controladoria no Estado do Ceará é uma experiência 
pioneira do Governo do Estado, cuja pretensão é dar início a um processo de modernização 
do modelo de gestão, propiciando ferramentas que possibilitem a racionalização da 
aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que 
auxilie o gestor na tomada de decisões. 

No modelo segundo o qual foi criada, a Secretaria de Controladoria possui três 
grandes áreas de atuação: Área 1 – Programas e Gestão; Área 2 – Estudos e Propostas de 
Medidas de Racionalização dos Gastos; Área 3 – Normas e Controle Financeiro. 

A complexidade da criação de uma secretaria dessa natureza levou a uma 
metodologia de trabalho que contempla ações de curto prazo voltadas a trazer retorno 
positivo imediata ao Governo. Buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de 
demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria. 

Portanto, a Área 2 foi considerada como ponto de partida para o início do projeto de 
implantação da Controladoria no Estado do Ceará. Esse primeiro momento contempla o 
diagnóstico da situação e a hierarquização das despesas de custeio, com o objetivo de 
identificar os itens mais relevantes, excetuando-se as despesas com pessoal e encargos 
sociais. Para cada item de despesa serão identificadas as estratégias que possibilitem a 
efetiva redução dos gastos, mediante a aplicação de medidas específicas que preservem o 
cumprimento da lei, mas que possibilitem usufruir dos benefícios comerciais oferecidos pelo 
mercado. 

A segunda fase do processo consistirá na implantação de um modelo para compras e 
contratação de serviços. 
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A análise primária da execução da despesa do Governo do Estado do Ceará, pela 
Controladoria, revelou os itens mais relevantes para ações de curto prazo no tocante à 
racionalização dos gastos. Essa análise excluiu o item Pessoal e Encargos que, por ser um 
importante componente na execução orçamentária,  será objeto de estudos futuros. 
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