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Linha do Tempo



Linha do Tempo 

1999
A Secretaria da Fazenda institui o Modelo de Controle Interno MCI levando em 
consideração pontos iniciais debatidos em âmbito nacional, ainda com foco apenas 
nas finanças.

2000 A Lei de Responsabilidade Fiscal LRF estabelece novos paradigmas de controle, 
fortalecendo a necessidade do controle interno.

2003
O Governo de Pernambuco cria a Controladoria do Estado COE, unidade 
administrativa na Secretaria da Fazenda, em substituição à Auditoria-Geral do Estado 
Auge.

2006 É realizado o primeiro Encontro Nacional dos Titulares dos Órgãos de Controle 
Interno dos Estados Brasileiros, em Belém, no Pará.

2007 Criação do Conselho Nacional de Controle Interno Conaci.

2007 O Governo de Pernambuco cria a Secretaria da Controladoria-Geral do Estado, por 
meio da Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007. Ainda como secretaria especial.



Linha do Tempo 

2008 O Governo de Pernambuco, em junho de 2008, por meio da Lei Complementar nº 
119, cria a carreira de controle interno no Estado de Pernambuco.

2010 Início da atuação da primeira turma de Analistas de Controle Interno a partir de 
concurso público, tendo como base a gestão por competências.

2011 A SCGE deixa de ser secretaria especial passando a fazer parte do eixo estratégico 
da gestão do Governo de Pernambuco.

2012
Aprimoramento do modelo de gestão seguindo os preceitos do GesPública 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Neste mesmo ano, a 
SCGE destaca equipes da Controladoria para atuar nos órgãos do Estado.

2013

A SCGE e seus profissionais se destacam em ações como:
● Redução de despesas com o projeto 3ODC;
● Parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE-PE.

Neste mesmo ano, a SCGE agrega a Ouvidoria-Geral do Estado.



Linha do Tempo 

2014
A SCGE passa a elaborar seu planejamento estratégico alinhado com as diretrizes 
do Governo do Estado, com a definição de indicadores para fortalecer as ações de 
controle interno.

2015

A SCGE ganha mais destaque institucional em Pernambuco:
● Atuação dos profissionais da SCGE, de forma integrada, garantem uma 

economia de R$ 974 milhões aos cofres públicos, ajudando Pernambuco 
durante a crise Plano de Contingenciamento de Gastos - PCG;

● Ouvidoria-Geral do Estado ganha papel de relevância em sua atuação;
● Acompanhamento de forma minuciosa da execução de convênios de receita;
● Atuação na área de correição.

2016
Implantação do Plano de Monitoramento de Gastos PMG, apoiando o Governo do 
Estado a realizar economias necessárias para a manutenção dos serviços. Iniciou-se  
também a estruturação do novo Sistema de Transparência do Estado.



Linha do Tempo 

2017

A SCGE e seus profissionais se destacam em ações como:
● Implantação das Setoriais de Controle Interno;
● Fortalecimento do Observatório da Despesa Pública ODP e do Plano de 

Promoção da Qualidade do Gasto QUALIGASTO;
● Implementação do Projeto Piloto para implantação das Unidades de Controle 

Interno UCIs nos órgãos e entidades estaduais.

2018

● Publicação da Lei Anticorrupção Estadual Lei Estadual nº 16.309/2018;
● Portal da Transparência avaliado como um dos três melhores do país na 

avaliação da Escala Brasil Transparente;
● Elaborado o novo planejamento estratégico da SCGE, com o  intuito de 

direcionar a atuação da Controladoria no alcance de sua missão institucional.

2019
● Criação da Escola de Controle Interno;
● Adesão ao Modelo IA-CM Avaliação da Capacidade de Auditoria Interna, 

preconizado pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA.



Linha do Tempo 

2020

Destaca-se a participação da SCGE em múltiplas demandas emergenciais 
relacionadas ao COVID-19. Houve também o Lançamento do Manual de 
Regularidade Estadual para gestores, a construção do Planejamento Estratégico 
2021 a 2023 da Ouvidoria-Geral do Estado, o Lançamento do Programa de 
Integridade e o Webnário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD.

2021 Em 2021, destaca-se o treinamento em gestão de riscos para as Unidades de 
Controle Interno UCIs do Estado.



Macrofunções



As Macrofunções do Controle Interno 

Ouvidoria Auditoria

Controladoria Correição



As Macrofunções do Controle Interno 

Tem por finalidade fomentar o controle social, por meio do recebimento, 
registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os 
serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos 
públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, 
tempestividade e equidade. 

Ouvidoria



As Macrofunções do Controle Interno 

Tem por objetivo avaliar os controles internos administrativos dos órgãos 
e entidades jurisdicionados, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar 
os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou 
jurídicas. 

Auditoria



As Macrofunções do Controle Interno 

Tem a finalidade de orientar e acompanhar a gestão governamental, para 
subsidiar a tomada de decisão a partir da geração de informações, de 
maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

Controladoria



As Macrofunções do Controle Interno 

Objetiva apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 
Administração Pública, promovendo a responsabilização dos envolvidos, 
visando inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver dano ao 
erário.

Correição
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Organograma da SCGE
Secretário da Controladoria-Geral do Estado - Marconi Muzzio

Diretoria de 
Orientação ao Gestor 

e Informações 
Estratégicas - Hugo

Diretoria de Auditoria - Flávio Diretoria de Correição - Daniel Diretoria da Ouvidoria-Geral 
do Estado - Elisa

Secretário Executivo da 
Controladoria-Geral do Estado 

- Filipe

Diretoria de TI  do 
Controle Interno - 

Raquel

Diretoria de 
Planejamento e 
Gestão - Rafael

Diretoria de 
Convênios e 

Regularidade - Thaís 

Diretoria de 
Monitoramento, 

Avaliação e Controle - 
Cristiana



Organograma da SCGE
Secretário da Controladoria-Geral do Estado - Marconi Muzzio

Chefia de Gabinete - Diego

Diretoria de 
Orientação ao Gestor 

e Informações 
Estratégicas - Hugo

Diretoria de Auditoria - Flávio

Secretária de Gabinete - 
Andréia

Assessoria de Comunicação 
- Marta

Assistente  de 
Comunicação - Lisa

Assessoria Especial de 
Controle Interno - Daniela

Assessoria Técnica - Rodrigo

Gerente da Assessoria Técnica 
de Apoio à Procuradoria-Geral 

do Estado - Bianca

Diretoria de Correição - Daniel Diretoria da Ouvidoria-Geral 
do Estado - Elisa

Secretário Executivo da 
Controladoria-Geral do Estado 

- Filipe

Diretoria de TI  do 
Controle Interno - 

Raquel

Diretoria de 
Planejamento e 
Gestão - Rafael

Diretoria de 
Convênios e 

Regularidade - Thaís 

Diretoria de 
Monitoramento, 

Avaliação e Controle - 
Cristiana

Apoio - Emanuella



Organograma da DPGE
DPGE

                  

Articular as atividades finalísticas com as atividades de 
suporte dentro da SCGE; dirigir o planejamento, o 
monitoramento das ações de controle interno, a gestão 
administrativa de pessoas e orçamentária e financeira.



Organograma da DPGE
DPGE

GAFGPQ                   GGP

NPM NQM
CFP

UCP 

CDP

NAP

GSC

COIUEO

UACUCC

UCP
Articular as atividades finalísticas com as atividades de 
suporte dentro da SCGE; dirigir o planejamento, o 
monitoramento das ações de controle interno, a gestão 
administrativa de pessoas e orçamentária e financeira.



Organograma da DTCI
DTCI

DTCI: Gerir, planejar e coordenar as atividades de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; prospectar e desenvolver soluções que 
ampliem a capacidade de atuação da SCGE; prover ferramentas que 
auxiliem na modernização das atividades do controle interno; estimular 
parcerias com a academia para projetos de tecnologia. 



Organograma da DTCI
DTCI

CPT CPICRS

NST NDS

Assessor de TI 

CPD

DTCI: Gerir, planejar e coordenar as atividades de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; prospectar e desenvolver soluções que 
ampliem a capacidade de atuação da SCGE; prover ferramentas que 
auxiliem na modernização das atividades do controle interno; estimular 
parcerias com a academia para projetos de tecnologia. 



Organograma da DCON

DCON

Produzir informações relativas a convênios de receita; apoiar e orientar os órgãos e entidades do Estado quando da celebração, da execução 
e da prestação de contas dos convênios de receita e outras transferências; acompanhar apontamentos apresentados por órgãos de controle 
externo; padronizar os procedimentos de monitoramento e de execução dos referidos instrumentos no Poder Executivo Estadual; monitorar, 
orientar e apoiar as parcerias e transferências voluntárias de recursos estaduais; orientar e acompanhar as ações necessárias à regularidade 
jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.



Organograma da DCON

DCON

CCDCCR URE

UCD

UMCR UFCR

Produzir informações relativas a convênios de receita; apoiar e orientar os órgãos e entidades do Estado quando da celebração, da execução 
e da prestação de contas dos convênios de receita e outras transferências; acompanhar apontamentos apresentados por órgãos de controle 
externo; padronizar os procedimentos de monitoramento e de execução dos referidos instrumentos no Poder Executivo Estadual; monitorar, 
orientar e apoiar as parcerias e transferências voluntárias de recursos estaduais; orientar e acompanhar as ações necessárias à regularidade 
jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.



Organograma da DMAC
DMAC

Acompanhar, avaliar e apoiar a atuação das empresas estatais de Pernambuco; fomentar o 
desenvolvimento do sistema de controle interno do poder executivo estadual; produzir informações 
gerenciais acerca do comportamento das despesas de custeio; fomentar e monitorar a melhoria 
contínua dos gastos públicos.



Organograma da DMAC
DMAC

CGRCCI

UCEUCI
UQG UDP

Acompanhar, avaliar e apoiar a atuação das empresas estatais de Pernambuco; fomentar o 
desenvolvimento do sistema de controle interno do poder executivo estadual; produzir informações 
gerenciais acerca do comportamento das despesas de custeio; fomentar e monitorar a melhoria 
contínua dos gastos públicos.



Organograma da DCOR
DCOR

Fortalecer o poder disciplinar estadual; planejar e coordenar ações, projetos e programas de estímulo à 
prevenção e ao combate à corrupção no âmbito do Poder Executivo Estadual; gerenciar a atuação 
correcional das unidades gestoras; otimizar a integração e gerenciamento das informações correcionais; 
revisar a análise das Tomadas de Contas Especiais instauradas no Poder Executivo Estadual.



Organograma da DCOR
DCOR

CIG

Fortalecer o poder disciplinar estadual; planejar e coordenar ações, projetos e programas de estímulo à 
prevenção e ao combate à corrupção no âmbito do Poder Executivo Estadual; gerenciar a atuação 
correcional das unidades gestoras; otimizar a integração e gerenciamento das informações correcionais; 
revisar a análise das Tomadas de Contas Especiais instauradas no Poder Executivo Estadual.

CTE

UPD UACUMAUTC



Organograma da DOGI
DOGI

Orientar a gestão orçamentária, financeira e prestação de contas do Poder Executivo Estadual; produzir 
informações estratégicas e baseadas em risco; promover o intercâmbio de informações entre os 
servidores do Poder Executivo, em matérias relativas ao controle interno; e fomentar o desenvolvimento 
científico no âmbito da SCGE.



Organograma da DOGI
DOGI

ECI

Orientar a gestão orçamentária, financeira e prestação de contas do Poder Executivo Estadual; produzir 
informações estratégicas e baseadas em risco; promover o intercâmbio de informações entre os 
servidores do Poder Executivo, em matérias relativas ao controle interno; e fomentar o desenvolvimento 
científico no âmbito da SCGE.

CIE COR

UCGUIE



Organograma da DOGE

DOGE                   

Gerir o desempenho da Rede de Ouvidorias do Estado; revisar as padronizações 
de procedimentos e a adequação de suas unidades; apoiar as ações da 
Ouvidoria-Geral do Estado; fortalecer a transparência ativa da gestão; planejar e 
coordenar ações, projetos e programas e eventos itinerantes de estímulo ao 
controle social da gestão pública.



Organograma da DOGE

DOGE                   

CIC

Gerir o desempenho da Rede de Ouvidorias do Estado; revisar as padronizações 
de procedimentos e a adequação de suas unidades; apoiar as ações da 
Ouvidoria-Geral do Estado; fortalecer a transparência ativa da gestão; planejar e 
coordenar ações, projetos e programas e eventos itinerantes de estímulo ao 
controle social da gestão pública.

CTG CRO
CAC

UOU



Organograma da DAUD
DAUD

Planejar e dirigir as ações de auditoria, fiscalização e de avaliação de 
controles internos da aplicação de recursos públicos estaduais; dirigir as 
ações de avaliação dos resultados da ação governamental e da gestão dos 
administradores públicos.



Organograma da DAUD
DAUD

CLC

Planejar e dirigir as ações de auditoria, fiscalização e de avaliação de 
controles internos da aplicação de recursos públicos estaduais; dirigir as 
ações de avaliação dos resultados da ação governamental e da gestão dos 
administradores públicos.

CAP COP CAF

UAP

UAUOUAUP UAULUAUF
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Mapa da Estratégia SCGE

VISÃO
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VALORES



Missão e Visão

VALORES



Objetivos Estratégicos



Valores



Instrumentos de Planejamento e Monitoramento

● Planejamento Anual de Atividades e Projetos PAAP;

● Sistema e-Controle

● Sistema Monitore

● Monitoramento estratégico, tático e gerencial;



Principais Sistemas



Principais Sistemas

● e-Controle
Ferramenta de planejamento e 
monitoramento de atividades.

● Monitore
Ferramenta de apuração de indicadores.



Principais Sistemas

● Sistema Eletrônico de Informações SEI
Sistema de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos.



Principais Sistemas
● Web Certidões

Com o sistema é possível  proceder a emissão on-line 
de certidão de regularidade de despesas orçamentárias, 
certidão de regularidade para projetos culturais 
aprovados pelo Funcultura/PE e validar certidões já 
emitidas. Acesso: www.cge.pe.gov.br

● SCGE Orienta
O portal reúne uma série de orientações aos gestores 
públicos, com o intuito de consolidar a gestão do 
conhecimento sobre as atividades econômico-financeiras de 
cada órgão e entidade do Poder Executivo estadual. 
Acesse: www.cge.pe.gov.br.



Principais Sistemas
● CRT

O Cadastro de Regularidade de Transferências é uma 
ferramenta que consolida os dados exigidos para a 
realização de transferências voluntárias por meio de 
convênios firmados com o Poder Executivo estadual. 
Acesso: www.cge.pe.gov.br.

● Sistema da Ouvidoria-Geral
Com a Ouvidoria-Geral do Estado OGE o cidadão pode tirar 
dúvidas, solicitar informações, fazer manifestações, 
reclamações e sugestões ao Governo do Estado. Além de 
ser um canal ativo do Estado com o cidadão, a Ouvidoria é 
uma importante ferramenta de aprimoramento da gestão. 
Acesse pelo número 162 ou www.ouvidoria.pe.gov.br



Principais Sistemas

● Sistema GCA - Gestão por Competências
Constam no GCA informações de desempenho e desenvolvimento do servidor. No 
perfil do gestor também constam informações da respectiva equipe



Principais Sistemas

● Consultas do Portal da Transparência
Criado em 2007 o Portal da Transparência reúne informações sobre as despesas e 
receitas do Estado, a execução orçamentária e a remuneração dos servidores. 
Acesso: www.transparencia.pe.gov.br



Principais Sistemas

● Sistema da Página da LAI
Acessada pelo endereço www.lai.pe.gov.br, a página da LAI consolida as principais 
informações sobre todos os órgãos da administração direta e indireta do Estado. Por 
ela ainda é possível fazer Pedidos de Acesso à Informação.



Onde encontrar a SCGE




