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A sociedade civil ao longo do tempo vem se aprimorando e se tornando exigente em relação 

aos atos púbicos, uma vez que a fiscalização dos atos praticados pela administração pública se 

tornou algo mais acessível aos usuários.Diante desse cenário o controle interno municipal se 

torna uma ferramenta importante para Administração Pública, no ato de fiscalizar, inspecionar, 

verificar e acompanhar todo ato praticado pelo gestor público. Além disto, o controle interno 

tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, controlar o 

orçamento, avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos públicos. Nesse sentindo o presente trabalho tem como 

principal objetivo; identificar o perfil profissional dos controladores internos dos munícipios 

do Recôncavo Baiano. Na administração pública, os controladores internos devem estar 

presentes atuando de forma preventiva em todas as suas funções, administrativa, jurídica, 

orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de recursos humanos, dentre outras, na busca 

da realização dos objetivos que a que se propõe.Em relação à metodologia aplicada à pesquisa, 

quantos aos objetivos metodológicos, ela se classifica como descritiva, em razão que a autora 

não interfere nos fatos estudados, apenas procura identificar, quanto à abordagem ela é 

qualitativa, sendo iniciada por uma revisão bibliográfica,a pesquisa será complementada com a 

utilização de questionário como técnica de pesquisa, que será aplicado aos controles internos 

do Recôncavo Baiano que é composto por 33 Municípios, do qual serátrabalhadauma amostra 

de 10 Municípios. O Controle Interno em uma entidade desempenha como objetivo maior, a 

proteção do patrimônio, o que se manifesta em um perfil profissional adequado para cumprir 

tal função, e, obviamente, constitui como uma ferramenta de apoio à contabilidade, o que revela 

a necessidade de estudos direcionados nessa área, esta pesquisa se mostra relevante por 

apresentar o perfil profissional dos controles internos municipais mediante o processo de gestão 

pública, além de ressaltar a importância do mesmo para administração pública Espera-se com 

esse estudo, duas hipóteses, que os profissionais atuantes nos controles internos dos municípios 

do Recôncavo Baianoestejam qualificados profissionalmente conforme demanda sua profissão, 

abrangendo todas as qualidades necessárias para ocupação do controle interno, o qual é 

responsável por diversas atividades na administração pública, e a segunda hipótese, seria a falta 

ou uma qualificaçãodeficitária destes profissionais, isto no sentido de falta de conhecimentos 

específicos, essenciais para a função do controle interno, neste caso, será proposto ações de 

melhorias para qualificar e preparar estes profissionais. 
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