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DECRETO Nº 26.590 DE 15 DE AGOSTO DE 2012 

EMENTA: Aprova o Regimento Interno da Controladoria Geral do Município do Recife, na forma em 

que dispõe. 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, e considerando o disposto no Art. 2º, inciso II e Art. 4º da Lei Municipal nº. 

17.707, de 20.05.2011, regulamentada pelo Art. 6º do Decreto Municipal nº. 25.915, de 

30.06.2011, 

DECRETA 

Art. 1° Fica aprovado, no Anexo Único a este Decreto, o Regimento Interno da Controladoria Geral 

do Município do Recife. 

 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 15 de agosto de 2012 

 

JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO 

Prefeito do Recife 

 

VIRGÍNIA AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES 

Secretária de Assuntos Jurídicos 

 

PETRÔNIO MAGALHÃES 

Secretário de Finanças 

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 26.590 DE 15 DE AGOSTO DE 2012 

 

REGIMENTO INTERNO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE 

Regulamenta o funcionamento da Controladoria Geral do Município do Recife. 

 

Art. 1º. A regulamentação interna da Controladoria Geral do Município do Recife - CGM, órgão 

central do sistema de controle interno, obedecerá ao disposto nos artigos seguintes. 

 

Parágrafo Único - Entende-se por sistema de controle interno - SCI - o conjunto de normas, 

princípios, métodos e procedimentos, coordenados entre si, que busca realizar a avaliação da 

gestão pública e dos programas de governo, bem como comprovar a legalidade, eficácia, eficiência 

e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e 

entidades municipais. 

 

Art. 2º. A coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno do 

Município do Recife - SCI será exercido pela CGM. 

 

§1º A CGM deverá avaliar a ação governamental e a gestão dos administradores públicos 

municipais, cabendo-lhe, ainda, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

§2º Sem prejuízo das demais atribuições da CGM, caberá a esta: 

 

I - Expedir Atos Normativos sobre procedimentos de Controle Interno, sem prejuízo do disposto no 

Art. 7º do Decreto nº. 26.022, de 26 de agosto de 2011; 



 

II - Orientar a Administração Pública nos aspectos relacionados com os Controles Internos e 

Externos e quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos atos de gestão. 

 

§3º A CGM não é órgão consultivo jurídico das entidades e órgãos municipais. 

 

Art. 3º. A CGM atuará mediante atividades de normatização, orientação e através de auditorias de 

natureza contábil, financeira, patrimonial, administrativa e operacional. 

 

Art. 4º. São atividades de normatização, orientação e coordenação: 

 

I - Coordenação das atividades de controle interno, por meio do apoio aos órgãos centrais dos 

sistemas administrativos na implantação dos seus controles e na padronização das suas rotinas 

administrativas; 

 

II - Divulgação da cultura de controle interno e capacitação sobre o tema; 

 

III- Análise das Instruções Normativas dos sistemas de controles; 

 

IV - Apoio técnico na implementação das rotinas internas e dos procedimentos de controle; 

 

V - Acompanhamento e orientação dos órgãos centrais dos sistemas administrativos. 

 

§1º Para o exercício das atividades normativas, orientativas e de coordenação, a CGM formalizará 

os seguintes documentos dirigidos aos gestores municipais: 

 

I - Recomendação Técnica - quando se tratar de ações relacionadas a evento ou fato determinado 

e a órgão ou órgãos específicos que necessitem de uma ação imediata; 

 

II - Orientação Técnica - quando se tratar de orientação geral relacionada a tema específico. 

 

§2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior os relatórios de auditoria conterão item 

específico visando orientar os gestores. 

 

Art. 5º. São atividades de auditoria interna: as fiscalizações de natureza contábil, financeira, 

patrimonial, administrativa e operacional das entidades e órgãos municipais, objetivando a 

comprovação da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 

 

§1º Cabe também à auditoria interna avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de 

eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão. 

 

§2º Sem prejuízo do previsto no caput, sujeitam-se às fiscalizações da CGM quaisquer pessoas, 

físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que recebam ou administrem recursos públicos do 

Município. 

 

§3º A auditoria interna terá como foco as seguintes áreas: 

 

a) pessoal, incluindo os ativos e inativos; 

 

b) processos de licitação, dispensa e inexigibilidade assim como execução de contratos; 

 

c) instrumentos e controles de guarda e conservação dos bens e do patrimônio; 

 

d) atos administrativos de que resultem direitos e obrigações para o Município ou entidades da 

Administração Indireta; 

 

e) adiantamentos efetuados aos servidores com as respectivas prestações de contas; 

 

f) outras áreas julgadas importantes para as finalidades previstas neste artigo.  



 

§4º É da competência exclusiva dos Auditores do Tesouro Municipal a realização de auditorias 

internas. 

 

Art. 6º. A CGM comunicará ao responsável pelo órgão ou entidade a ser auditada a realização de 

procedimento de auditoria interna, apresentando os auditores responsáveis pela auditoria. 

 

§1º Será concedido, aos responsáveis, prazo mínimo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 

dos documentos solicitados. 

 

§2º O resultado da auditoria interna será formalizado mediante Relatório Preliminar de Auditoria 

Interna, do qual constará descrição minuciosa de falhas, irregularidades e deficiências. 

 

§3º Do Relatório Preliminar de Auditoria Interna também constará a exposição das boas práticas 

efetivadas pelos responsáveis e recomendações de melhoria. 

 

§4º Será enviada ao responsável cópia do relatório a que se referem os parágrafos segundo e 

terceiro, o qual poderá pronunciar-se no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

§5º Após o decurso do prazo para pronunciamento, será elaborado o Relatório de Auditoria 

Interna, o qual será encaminhado aos responsáveis e ao Prefeito, sem prejuízo, se for o caso, do 

envio ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

§6º As recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Controle Interno serão objeto de 

verificação ulterior de implementação. 

 

Art. 7º. A CGM, quando no exercício de suas atribuições, deverá ter livre acesso a locais, 

documentos e informações necessárias ao exercício do seu trabalho, devendo o ato de recusa ser 

informado pelo Coordenador da Controladoria Geral do Município ao Prefeito, sem prejuízo da 

comunicação do ocorrido à Secretaria de Assuntos Jurídicos para, se for o caso, à instauração de 

inquérito administrativo. 

 

§1º É garantido à CGM, no âmbito de suas competências: 

 

I - Independência funcional no desempenho das atividades; 

 

II - Autonomia para o planejamento, execução e apresentação dos trabalhos inerentes ao controle 

interno. 

 

§2º O disposto no parágrafo anterior não exclui a possibilidade do Prefeito determinar a realização 

de auditoria específica em área que entenda estratégica para a gestão. 

 

Art. 8º. O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno, seja no 

órgão central ou nas unidades executoras, deverá guardar sigilo sobre dados e informações 

obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições, utilizando-os, exclusivamente, para 

elaboração de relatórios e pareceres destinados à chefia superior, ao titular da unidade 

administrativa a que estiver vinculado ou na qual se procederam às constatações e ao Chefe do 

Poder Executivo. 

Parágrafo Único. A proibição a que se refere o caput não se aplica às recomendações e às 

orientações técnicas, tampouco obsta a concretização do princípio da publicidade no que tange à 

divulgação, pela CGM, de informações e resultados de suas ações.  

 

Art. 9º. Integram a administração superior da CGM: 

 

I - O Coordenador da Controladoria Geral do Município; 

 

II - O Assessor de Planejamento; 

 



III - O Assessor Jurídico; 

 

IV - O Diretor Geral de Controle e Acompanhamento da Gestão; 

 

V - O Diretor Geral de Eficientização e Integração de Controles. 

 

Art. 10. Compete ao Coordenador da CGM: 

 

I - Estabelecer as diretrizes e metas e coordenar o exercício das atribuições das unidades 

vinculadas à CGM; 

 

II - Comunicar ao Prefeito e aos responsáveis pelas unidades organizacionais o resultado das 

atividades de controle interno; 

 

III - Encaminhar documentação ao Ministério Público quando da verificação de condutas que, em 

tese, possam ser caracterizadas como ato de improbidade administrativa ou crime; 

 

IV - Aprovar as Instruções Normativas relativas à padronização na execução de atividades e 

rotinas administrativas propostas pelas diversas unidades que compõem a estrutura 

organizacional da administração direta e indireta do Município do Recife; 

 

V - Elaborar Orientações e Recomendações Técnicas na área de controle; 

 

VI - Cumprir o disposto no §1º do artigo 74 da Constituição Federal; 

 

VII - Propiciar treinamento anual aos servidores da CGM; 

 

VIII - Dar publicidade às ações e aos resultados das atividades desenvolvidas pela CGM; 

 

IX - Incentivar o controle social da utilização dos recursos públicos municipais, promovendo o 

acesso às informações das execuções orçamentária e financeira do Município e as discussões sobre 

o uso do dinheiro público através dos instrumentos de participação popular como conselhos 

municipais e Orçamento Participativo; 

 

X - Aprovar os planos anuais de auditoria e de racionalização e eficientização do gasto público. 

 

Art. 11. Compete ao Assessor de Planejamento: 

 

I - Propor e acompanhar o plano estratégico das ações da CGM com base em avaliação de risco; 

 

II - Confrontar a proposta do plano anual de auditoria com as diretrizes traçadas; 

 

III - Confrontar a proposta do plano anual de racionalização e eficientização do gasto público com 

as diretrizes traçadas; 

 

IV - Organizar e manter atualizado cadastro institucional de todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo; 

 

V - Elaborar o Relatório Anual de Atividades a partir das informações fornecidas pelas demais 

unidades da CGM; 

 

VI - Verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e as normas 

da LRF. 

 

Art. 12. Compete ao Assessor Jurídico: 

 

I - Prestar assessoria jurídica ao Coordenador e às unidades da CGM; 

 

II - Propor e elaborar modificações normativas; 



 

III - Acompanhar e divulgar no âmbito interno decisões na esfera administrativa e judicial em 

matérias afetas à CGM, assim como modificações normativas relevantes de interesse da CGM. 

 

Art.13. Compete à Diretoria Geral de Controle e Acompanhamento da Gestão (DGCAG): 

 

I - Estabelecer diretrizes, coordenar e controlar as atividades das gerências a ela subordinadas; 

 

II - Encaminhar a proposta do plano anual de auditoria ao Coordenador da CGM, observando as 

diretrizes estabelecidas pelo órgão; 

 

III - Analisar o Relatório Anual da Auditoria Interna e as sugestões para a melhoria do 

desenvolvimento das atividades correlatas; 

 

IV - Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal;  

 

V - Manter intercâmbio de conhecimentos técnicos com unidades de controle interno da 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; 

 

VI - Solicitar espaço físico nas unidades organizacionais municipais para o desempenho das 

atividades da CGM. 

 

Art. 14. Compete à Gerência de Serviços de Auditoria (GSA): 

 

I - Realizar auditorias, análises técnicas e levantamentos nos sistemas administrativo, contábil, 

financeiro, operacional e patrimonial nos órgãos da administração direta e indireta do Município, 

com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos 

responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial; 

 

II - Avaliar a existência, observância e eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada 

sistema administrativo, propondo a elaboração ou alterações nas Instruções Normativas; 

 

III - Avaliar os resultados da ação governamental e da gestão; 

 

IV - Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais; 

 

V - Examinar a regularidade dos processos de arrecadação e recolhimento das receitas municipais, 

bem como da realização da despesa em todas as suas fases; 

 

VI - Verificar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que 

resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município;  

 

VII - Fiscalizar a guarda e aplicação do dinheiro, valores e outros bens do Município, ou a este 

confiado; 

 

VIII - Examinar a regularidade das tomadas de conta dos responsáveis por órgão da 

administração direta e dos dirigentes das entidades da administração indireta ou daqueles que 

recebam transferência à conta do orçamento; 

 

IX - Fiscalizar as entidades ou organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado, que recebam transferências à conta do orçamento municipal ou que tenham contratado 

financiamentos ou operações de crédito com garantia do Município; 

 

X - Examinar se os recursos, oriundos de quaisquer fontes das quais a administração do Poder 

Executivo participe como gestora ou mutuária, foram adequadamente aplicados de acordo com os 

projetos e atividades a que se referem; 

 

XI - Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo; 

 



XII - Realizar auditorias sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas; 

 

XIII - Verificar a adequação aos princípios e regras estabelecidos na legislação, referentes aos 

procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades 

municipais; 

 

XIV - Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias 

internas e propor o plano anual de auditoria. 

 

Art.15. Compete à Gerência de Serviços de Monitoramento (GSM): 

 

I - Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do Município; 

 

II - Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 

mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 - LRF; 

III - Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite 

de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF; 

 

IV - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e 

inscrição em Restos a Pagar; 

 

V - Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na LRF; 

 

VI - Avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

 

Art. 16. Compete à Diretoria Geral de Eficientização e Integração de Controles (DGEIC): 

I - Propor, planejar, executar e coordenar as atividades das gerências a ela subordinadas; 

 

II - Avaliar os resultados e propor medidas que incrementem a eficácia e eficiência da gestão 

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

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

 

III - Promover a atuação dos órgãos e entidades do Município enquanto integrantes do SCI; 

 

IV - Encaminhar a proposta do plano anual de racionalização e eficientização do gasto público ao 

Coordenador da CGM, observando as diretrizes estabelecidas pelo órgão. 

 

Art. 17. Compete à Gerência de Serviços de Integração de Controles: 

 

I - Apoiar a DGEIC na análise das Instruções Normativas relativas à padronização na execução de 

atividades e rotinas administrativas propostas pelas diversas unidades que compõem a estrutura 

organizacional da administração direta e indireta do Município do Recife; 

 

II - Avaliar a atuação de cada unidade da estrutura administrativa do Município enquanto 

integrante do Sistema de Controle Interno; 

 

III - Organizar e manter atualizada, no sítio da CGM, a coletânea das Instruções Normativas das 

diversas unidades administrativas, através do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de 

Controle; 

 

IV- Acompanhar e orientar os órgãos centrais dos sistemas administrativos nas suas ações de 

controle interno; 

 

V - Examinar a eficiência e o grau de confiabilidade dos controles financeiros, orçamentários e 

patrimoniais existentes nos órgãos e entidades municipais; 



 

VI - Apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais, na 

normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle. 

 

Art. 18. Compete à Gerência de Serviços de Eficientização: 

 

I - Analisar a economicidade das atividades administrativas, de acordo com práticas e princípios 

administrativos e com as políticas de gestão; 

 

II - Verificar a eficiência na utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros; 

 

III - Constatar a eficácia da ação administrativa municipal em comparação com os resultados 

esperados; 

 

IV - Acompanhar o comportamento e a evolução das receitas e das despesas públicas, buscando 

identificar oportunidades de eficientização; 

 

V- Avaliar os resultados alcançados pelos administradores, face à finalidade e aos objetivos dos 

órgãos ou entidades que dirigem, sem prejuízo de outros controles a que porventura estejam 

submetidos. 


