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A EFICÁCIA DA CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO: UM ESTUDO TEÓRICO. 
 

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
IRENE CAIRES DA SILVA  

MARCOS PAULO RUFINO DA COSTA  
DORALICE MORAES PINTO LOURENÇO  

 
Atualmente tem ocorrido várias modificações na gestão pública, dentre elas a necessidade de 
adequação às normas internacionais da contabilidade aplicadas ao setor público, para assegurar 
maior transparência nas informações sujeitas à controladoria. Tais fatos vêm demandando maior 
eficiência dos atos administrativos, contábeis e financeiros na gestão de recursos públicos. Desse 
modo a controladoria exerce um papel de orientação, prevenção, fiscalização e execução das 
novas normas técnicas, além de controlar e auxiliar no processo de tomada de decisão. Por isso, os 
profissionais da área contábil deverão estar em constante aprimoramento observando as regras, 
em busca de maior eficiência e transparência das informações no setor público. A presente 
pesquisa objetiva a reflexão sobre o cumprimento das funções do Controle Interno no Setor 
Público.  O presente trabalho se pauta em pesquisa exploratória do tipo bibliográfica baseada em 
doutrinas, artigos científicos, periódicos, revistas especializadas e sites oficiais.    O presente 
estudo possibilita uma análise acerca do cumprimento das funções da controladoria, contribuindo 
para a verificação da importância do controle interno no setor público, que muito embora esteja 
previsto, não havia uma regulamentação, porém, alguns órgãos cumpriam. Com isso, as ações da 
controladoria na gestão pública resultam na efetividade da aplicação dos recursos públicos, 
assegurando a transparência dos atos dos agentes executores, demonstrando inovação no 
controle interno.          
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PEDRO TEÓFILO DE SÁ  

IRENE CAIRES DA SILVA  
MARCOS PAULO RUFINO DA COSTA  

DORALICE MORAES PINTO LOURENÇO  
 

Diante das diversas modificações na gestão pública decorrentes da implantação das novas normas 
internacionais de contabilidade, com a finalidade de assegurar maior transparência na gestão de 
recursos financeiros, aumentando o nível de controle das ações governamentais, relativas ao 
sistema de custos. O referido controle se encontra em fase de implementação, fato que tem 
exigido do profissional contábil constante atualização acerca das normas técnicas que norteia a 
gestão de custos no setor publico. Neste sentido, justifica-se que os profissionais da área deverão 
aprimorar o conhecimento para aplicação das novas normas contábeis, a fim de proporcionar 
maior eficiência e transparência das informações no setor público em geral. O estudo em questão 
tem por objetivo refletir sobre a implantação de sistema de custos no setor público. O presente 
estudo é de natureza exploratória do tipo bibliográfico, tais como doutrinas, revistas 
especializadas, periódicos, artigos científicos, sites oficiais, dentre outros. A implantação das 
Normas Contábeis vem proporcionando mudanças nos aspectos de organização administrativa dos 
órgãos públicos. Nesse sentido os órgãos estabeleceram um cronograma de implantação e 
utilização desses novos métodos, pois as mudanças implicam em investimentos em 
processamento de dados e qualificação profissional. A implantação do Sistema de Custos caminha 
a passos lentos, pois é um dos últimos assuntos a serem implantados nos órgãos públicos. Verifica-
se a falta de profissional, bem como a falta de incentivo financeiro para os desenvolvimentos de 
ações para a implantação do sistema de custos. Observa-se que a maioria dos órgãos públicos, não 
possui sistemas de custos. Com a implantação das Normas Contábeis para os órgãos públicos, 
verifica-se a necessidade de profissional e constante qualificação. Em que pese já haver legislação 
pertinente ao controle de custos, porém, não observado por falta de regulamentação (Lei 
4.320/64). O estudo do tema proposto contribui para a verificação da normatização do controle de 
custos no setor público, que até então não era exigido, muito embora previsto em Legislação. A 
norma técnica denominada NBC T 16.11 impõem um grande avanço da contabilidade pública 
brasileira, contribuirá na apuração do sistema de custos dos serviços públicos. Desta forma a 
gestão de recursos financeiros públicos passará a receber tratamento mais rigoroso, facilitando a o 
melhor desempenho no gerenciamento dos recursos públicos, que permitirá maior eficiência e 
eficácia nas ações governamentais. Por fim, é perceptível a grande inovação em decorrência da 
implantação da nova norma.         
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INVESTIMENTO PARA UMA MICROEMPRESA NO MUNÍCIPIO DE 
PIRPAPOZINHO/SP, UM ESTUDO DE CASO. 

 
JORGE GAMA DA SILVA JUNIOR  

MARIO ANTONIO FRANCO BÔA SORTE  
 

       A avaliação de investimento é realizada com a intenção de verificar a integridade do negócio 
em que se esta aplicando o capital com a finalidade de retornos lucrativos, realizando projeções 
possíveis deste retorno. Este sistema traz maior eficiência e confiança ao empresário que deseja 
iniciar ou expandir seu negócio, pois através do mesmo, é presumido atingir melhores resultados. 
Deste modo este artigo tem como objetivo, averiguar a viabilidade de um investimento em uma 
empresa estabelecida na cidade de Pirapozinho - SP. Especificamente, demonstrou a rentabilidade 
do negócio, desenvolveu um sistema de custo confiável para esta avaliação e através do ponto de 
equilíbrio apontou o esforço necessário para que a empresa gere os lucros almejados. Trata-se de 
um estudo exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa, ancorado em um estudo de caso 
desenvolvido através de uma pesquisa de mercado. 
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CONSULTORIA: O PAPEL DO CONSULTOR NAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 
 

IRENE CAIRES DA SILVA  
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

SANDRA CRISTINA PELEGRINI GIACOMELLI  
LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA  

ANANDA VIANA BEZERRA  
 

       As organizações estão sujeitas a constantes mudanças, que são causadas por diversos fatores, 
e em alguns momentos os gestores necessitam de uma análise mais profunda sobre a atual 
realidade, e soluções para problemas existentes, nesse momento fica visível a importância do 
consultor empresarial. Aparentemente todos sabem que o trabalho de consultoria é muito 
importante, então quais seriam as dificuldades que os consultores se deparam ao executarem o 
seu trabalho? Diante dessa questão, foi adotado no presente artigo o método de pesquisa 
bibliográfica e abordagem qualitativa, visando além de responder o questionamento acima, 
contribuir para que os profissionais desta área tenham maior preparação para lidar com as 
possíveis dificuldades encontradas. Conclui se que para a prestação de uma consultoria de 
qualidade, o profissional deve estar técnica e intelectualmente preparado para lidar com as mais 
diversas situações, e estar ciente que o dialogo é palavra chave nesta profissão.  
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O CONTRATO SOCIAL NAS SOCIEDADES LIMITADAS 
 

CAMILA CORTES DO CARMO  
RENAN FONTOLAN SAMPAIO  

SANDRA CRISTINA PELEGRINI GIACOMELLI  
PEDRO TEÓFILO DE SÁ  

 
       O objetivo deste artigo é analisar a cláusula de administração da Sociedade Limitada, 
verificando a responsabilidade do Sócio Administrador. A fase de constituição da sociedade 
limitada é de grande importância, pois é neste momento deverá constar a cláusula de 
administração, que poderá ser singular ou colegiada, inclusive com a indicação do administrador e 
seus poderes. Os atos de gestão não poderão ferir a lei, ao contrato social, ou serem praticados 
com abuso de poder, pois se assim ocorrer, o administrador responderá pessoalmente pelos 
prejuízos causados à sociedade, conforme determinação do Código Civil e do Código Tributário 
Nacional.  
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OS TIPOS DE AUDITORIA E SUAS IMPLICAÇÕES NAS EMPRESAS 
 

JÚLIO CÉSAR CAMPIONI LIMA  
 

       Este artigo procurou demonstrar os tipos de auditoria e suas implicações nas empresas. Têm 
como enfoque trazer quais são as benfeitorias que o trabalho de auditoria pode proporcionar às 
empresas. Seu objetivo é demonstrar a influência que este serviço causa nas empresas, expondo 
as duas formas de auditoria, a auditoria interna e a auditoria externa, e mostrar a importância de 
cada uma delas para que as empresas possam fazer uso destes trabalhos. A metodologia de 
estudo foi realizada baseada na revisão bibliográfica do tema. Com a auditoria aplicada nas 
empresas pode se obter um maior controle, evitando possíveis problemas que possam ocorrer na 
sua administração, pois esta vem se mostrando como uma importante ferramenta, auxiliando seus 
gestores a ter um controle maior das suas atividades, ajudando assim a sua permanência no 
mercado e a cumprir sua função social.  
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PROFISSIONAL ATUÁRIO E A RELAÇÃO COM O AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

IRENE CAIRES DA SILVA  
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

THAIS LARESSA GALVAO DOS SANTOS  
THAYNARA ALANA GALVÃO DOS SANTOS  

 
       Este artigo apresenta o perfil do contador atuário, identificando uma das suas principais áreas 
de atuação a de seguros, e suas oportunidades no aquecimento da construção civil relacionados 
com a Copa do Mundo 2014, visto uma maior quantidade de pessoas e equipamentos. O mercado 
tem se expandido pela necessidade que as pessoas no geral, buscam uma segurança e garantia 
dos seus bens, e diante disso, esta pesquisa tem por objetivo identificar as oportunidades que as 
construções civis no Brasil podem trazer ao Profissional atuário. E para tanto optou-se por uma 
abordagem qualitativa tendo a pesquisa bibliográfica e a documental como instrumento de coleta 
de dados. Assim, é momento de oportunidade para o profissional, que apesar da sua importância 
e da procura ainda é pouco conhecido e se esconde atrás das seguradoras, é sua especialidade a 
matemática superior de modo geral, cálculos estatísticos de riscos e eventos.  
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RISCO AMBIENTAL E FINANCEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DO PONTAL DO PARANAPANEMA 
 

GISLAINE PAES CARRION RUFINO  
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  

 
       Neste artigo analisaremos o risco ambiental que tornou a ser efetivamente mais um risco a 
serem gerenciadas pela instituições financeira bancárias ficando claro como que no Sistema 
Financeiro Nacional, o banco tem implantado o risco ambiental no programa de gerenciamento de 
risco, analisar o risco ambiental financeiro nas instituições financeiras e demonstrando que tornou 
a ser efetivamente mais um risco a serem gerenciados pelas instituições financeiras bancárias e 
apresentar as instituições bancárias uma maneira de implantação de análise do risco ambiental no 
programa de gerenciamento de risco.  
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SOCIEDADE LIMITADA: AS EXCEÇÕES QUANTO A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS  
 

LILIAN APARECIDA GUIOTOKU  
JOICE MONTEIRO LIRA TIYODA  

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
 

       A Sociedade Limitada é o tipo societário mais utilizado em nosso país, haja vista que o 
patrimônio particular dos sócios não é afetado pelas dívidas sociais, posto que sociedade e sócios 
são pessoas que não se confundem, devido ao princípio da separação patrimonial. Neste sentido, 
o objetivo deste artigo é estudar a separação patrimonial da sociedade limitada, com a finalidade 
de analisar quando a responsabilidade dos sócios poderá deixar de ser limitada. Sendo assim, os 
sócios com poderes de gestão devem evitar cometer erros na administração da sociedade e nas 
deliberações contrárias ao contrato social, pois essas são as causas que tornam a sua 
responsabilidade ilimitada, alcançando os patrimônios pessoais para responder pelas obrigações 
sociais da empresa. Diante disso, o estudo buscou informar aos empresários e quem os orienta em 
quais circunstâncias a responsabilidade limitada pode ser desconsiderada, se tornando ilimitada, 
alcançando o patrimônio particular dos sócios.  

 


