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Em momentos de crise e perda de arrecadação financeira, como vem ocorrendo no
Brasil nos últimos anos, os governos são chamados a cortar gastos e a melhorar a
gestão, havendo papel de destaque ao controle interno, por atuar diretamente
nessa perspectiva: faz a ponte entre governo e sociedade, gera economia, auxilia o
gestor, previne irregularidades, ajuda a aumentar a eficiência e a enfrentar as
situações adversas, por meio das atividades de ouvidoria, correição, auditoria e
controladoria.
Os Estados devem fomentar o processo de fortalecimento institucional municipal,
como fez o Governo de São Paulo ao dotar de portal da transparência mais de 200
pequenas cidades, no programa Transparência Paulista, e como faz ao dar
suporte, orientação e compartilhamento de instrumentos para que Prefeituras
melhorem seu desempenho e funcionem às claras.
O ente que já conte com uma Controladoria poderá revisar contratos com base na
análise especializada de profissionais, fazer ajustes com critérios consistentes,
cruzar dados para identificar anomalias, manter abertos canais para denúncias e
sugestões, apurar situações relevantes e, assim, não permitir que eventuais vícios
possam contaminar a nova gestão.
Não há, portanto, espaço para retrocessos em matéria tão relevante para a
sociedade. Aquele que ainda não desempenhe adequadamente as atividades de
controle interno deve implementá-las com prioridade, preparando instrumento
normativo próprio e organizando as tarefas, pois corre mais risco o gestor
desprovido de mecanismos preventivos, corretivos e de monitoramento das
situações administrativas mais expressivas.
Pois o tempo, agora, é de aceleradas respostas, com mais transparência,
integridade e eficiência.
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