
CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 
O controle dos gastos públicos é atividade de vital importância no âmbito da 

administração pública, assumindo aspectos que vão desde a verificação da regularidade 

dos processos, até o comportamento das pessoas envolvidas, permeando o autocontrole, 

ou seja, o domínio da própria conduta. 

No âmbito da administração pública, o alvo do controle exercido é o erário público, 

que representa os recursos financeiros arrecadados pelo poder público, com os quais 

seus investimentos ou despesas são pagas. Dentre estes investimentos, destacam-se as 

despesas decorrentes das obrigações do Estado enquanto promotor, segundo os 

parâmetros constitucionais, de ações que erradiquem a pobreza e a marginalização, a fim 

de reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem estar de todos.  

Para atender essas demandas constitucionais, o Estado lança mão de meios para 

arrecadar fundos, sendo os impostos a fonte primária dos recursos. Para geri-los, apóia-

se na instituição democrática do processo eleitoral, pelo qual homens e mulheres são 

escolhidos para os cargos de gerência. O Presidente da República, os governadores, os 

prefeitos, os presidentes dos diversos Tribunais, os presidentes das Casas Legislativas 

são, no âmbito do governo, e demais pessoas físicas sem mandato eletivo, no âmbito da 

sociedade civil, os responsáveis pelo bom uso do dinheiro público.  

Considerando o princípio jurídico da indisponibilidade dos bens públicos, uma vez 

que aos administradores públicos cabe a gerência de recursos públicos, em sua maioria 

formados por receitas derivadas (receitas provenientes do exercício da competência ou 

do poder de tributar os rendimentos ou o patrimônio da coletividade, caracterizada pelo 

constrangimento legal para sua arrecadação), evidencia-se a impossibilidade de 

dissociação da administração pública e seu controle. 

Segundo a sua finalidade, destacamos os seguintes tipos de controle da 

administração pública: 

a) Controle legalístico: princípio basilar da administração pública, o da Legalidade 

deve nortear todo o comportamento dos agentes públicos, sob pena de invalidar os 

atos praticados, comprometendo a efetividade da organização; 

b) Controle operacional: sob este enfoque, o controle objetiva verificar a eficiência 

das operações desenvolvidas, considerando os aspectos técnicos, contábeis, 

financeiros, gerenciais, orçamentários e administrativos; 

c) Controle de resultados: é o controle do atingimento de metas e objetivos, ou seja, 



da eficácia da administração, bem como consiste na verificação da satisfação das 

necessidades da sociedade como resultado da ação estatal, ou seja, controle da 

efetividade. 

Quanto ao posicionamento do controlador, o controle da administração pública 

subdivide-se em: 

a)  controle interno: controle que cada Poder exerce sobre seus próprios órgãos e 

agentes; 

b)  controle externo: controle exercido por um dos Poderes sobre outro. 

Controle interno pode ser entendido como o conjunto de medidas (atividades, 

planos, métodos e procedimentos) adotadas pelos órgãos e entidades da administração 

pública, com vistas a assegurar o atingimento de seus objetivos, buscando dirigir e 

controlar suas operações, compreendendo os procedimentos e processos, bem como o 

plano da organização, implantados para sistematizar, orientar e otimizar as atividades 

desenvolvidas, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão. 

Já como controle externo, entende-se o controle da administração exercido de fora 

para dentro da organização fiscalizada, permitindo maior grau de independência e 

efetividade das ações desenvolvidas. A norma constitucional em vigor desde 1988 (Brasil) 

e 1989 (Pará), determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, deve ser exercida pelo 

Poder Legislativo, mediante controle externo, com o auxílio dos Tribunais de Contas. 
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