
 
LEI MUNICIPAL N. 1.256/2011, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011. 

    
 

 “ Institui a Unidade Central e 
estabelece a forma de sua integração ao 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
do Município, e dá outras 
providências”. 

 
                                              O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica,  

 
                                              faz Saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  
 
    DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 

Art.1º  - É criada a Unidade Central de Controle Interno – UCCI, que ficará 
integrada à estrutura do Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal, à qual caberá a 
operacionalização do Sistema de Controle Interno - SCI, na área do respectivo Poder. 
   

Art.2º - Constituem atribuições da Unidade Central de Controle Interno – 
UCCI coordenar e orientar as atividades de Controle Interno do Município, como tal definidas 
na legislação municipal instituidora do Sistema, acima referidas, e legislação correlata editada 
pelo Poder Executivo, visando a sua regulamentação, neste sentido, bem como outras 
atividades decorrentes de Normas que vierem a ser agregadas às atividades do Sistema de 
Controle Interno Municipal, além daquelas previstas na Constituição Federal e na Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2000. 
   

Art. 3º - Para o cumprimento de suas atribuições, a Unidade Central de Controle 
Interno, subdividir-se-á em segmentos e/ou serviços e distribuirá tarefas entre os responsáveis 
pela sua execução e acompanhamento de resultados, em razão das necessidades operacionais 
do Órgão e das peculiaridades e funções dos diversos setores que integram o Sistema de 
Controle Interno - SCI. 

 
Art. 4 º - Para o atendimento dos serviços de responsabilidade da Unidade 

Central de Controle Interno – UCCI, poderão ser criados, oportunamente, cargos de Técnico 
de Controle Interno, a critério da administração, cujo requisito de provimento será a 
graduação em nível superior, com formação específica em Ciências Contábeis, Ciências 
jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas ou em Administração Pública ou de Empresas, tudo 
de acordo com a situação fática da administração municipal. 
 

§ 1º - A criação de tais cargos e a especificação dos seus deveres, atribuições, 
condições de trabalho e demais requisitos far-se-á através de legislação específica, devendo a 
forma de seu recrutamento e seleção obedecer aos termos do Edital de Concurso Público 
respectivo. 
 



§ 2º – Até que tal certame venha a ser deflagrado pelo Poder Executivo, o 
provimento de tais cargos poderá ser feito, extraordinariamente, mediante a designação de 
servidores do quadro efetivo do Município, e que estejam habilitados, funcionalmente, para o 
exercício daquelas atribuições, sendo designados pelo Prefeito Municipal, dentre os 
servidores detentores de cargo de provimento efetivo e estável. 

 
 

§ 2º. O provimento de tais cargos poderá ser feito por servidores 

investidos em cargo de provimento efetivo, com habilitação compatível 

com a natureza das respectivas atribuições, os quais terão atuação 

exclusiva na unidade.  

§ 3º. Excepcionalmente a designação de que trata o parágrafo anterior 

poderá recair sobre um servidor municipal, detentor de cargo de 

provimento efetivo, para atuação de forma exclusiva na unidade, 

respeitada a habilitação compatível com os encargos. 

 

§ 4º. Fará jus o servidor designado para atuação na Unidade Central de 

Controle Interno – UCCI a percepção de uma Gratificada Especial de 

Desempenho, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), incidindo a 

revisão geral anual no valor, na mesma data e índice do funcionalismo 

municipal.  

 
Art. 5 º - A função de Chefe (ou de Coordenador) da Unidade Central de 

Controle Interno deverá será exercida, necessariamente, por servidor efetivo e de carreira, 
indicado pelo Prefeito Municipal, a qual deverá corresponder ao respectivo cargo, na forma da 
Lei específica, acima referida. 
  

§ 1º – O Chefe da Unidade Central de Controle Interno deverá permanecer no 
exercício da função, pelo menos, até a metade do mandato do prefeito municipal subseqüente, 
a fim de assegurar a continuidade operacional do Sistema. 
 

§ 2º - Ao Chefe (ou Coordenador) da Unidade Central de Controle Interno, seja 
Técnico de Controle Interno, ou servidor efetivo caberá a missão de comparecer, sempre que 
necessário, à Câmara Municipal para relatar, em sessão pública, as atividades do Órgão, ou 
em caráter extraordinário, a qualquer tempo, por convocação do Chefe do Poder Legislativo, 
“ad referendum” do Chefe do Poder Executivo Municipal, para assegurar a transparência 
fiscal, prevista na lei. 
 

§ 3º - Para o exercício da função de Chefe (ou Coordenador) da Unidade 
Central de Controle Interno é assegurada a total independência para exercê-la. 
 

 
Revogados 



 
Art. 6 º - Nenhum documento ou informação poderá ser sonegado aos 

Técnicos de Controle Interno, ou servidores efetivos designados temporariamente, no 
exercício de suas atribuições, sob pena de responsabilização administrativa. 
 

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver 
assunto de caráter sigiloso, á ela deverá ser dado tratamento especial, de acordo com o 
estabelecido em regulamento próprio, via Decreto ou outro ato Normativo, se for o caso. 
 

§ 2º - O servidor que exercer funções no Controle Interno, mesmo que 
temporariamente, deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 
exercício de suas funções, os quais deverão ser utilizados, exclusivamente, para a elaboração 
de pareceres, relatórios e manifestações no cumprimento de seu dever funcional. 
 

Art. 7 º - Por Ato Normativo do Chefe do Executivo poderão vir a ser 
designados outros servidores do quadro de carreira do Município, para o exercício de 
atribuições e funções necessárias à complementação dos serviços a cargo do Sistema de 
Controle Interno, os quais passarão a integrar o Sistema, em sua funcionalidade. 
 
 
 
 
 
 

Art. 8º - Cabe aos integrantes da Unidade Central do Sistema e demais 
integrantes do Sistema de Controle Interno exercer intercâmbio institucionalizado com outras 
esferas de controle, visando a obtenção de objetivo comuns, através de sua coordenação 
central, à qual incumbe estabelecer e aplicar normas e procedimentos de controle aplicáveis 
uniformemente à toda a Administração Municipal, como também receber e identificar dados, 
fazer a tomada de contas das unidades integrantes do sistema, emitir pareceres e realizar  
verificações, de forma integrada com as demais unidades setoriais, integrantes do Sistema. 
 

Art. 9º  - Por parte da administração geral do Executivo Municipal, poderão 
ser designados membros para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos afetos ao 
Sistema de Controle Interno do Município, indicados por Ato Normativo do Prefeito, aos 
quais caberá submeter à Autoridade, os problemas identificados pelo Sistema, com as 
respectivas recomendações, as quais, uma vez aprovadas pelo Prefeito e editadas pelo 
Sistema, adquirirão caráter normativo, no âmbito da Administração Municipal, como um 
todo. 

Art. 10º - Os responsáveis pela Unidade Central de Controle Interno do 
Município reunir-se-ão periodicamente, e, ao menos uma vez por mês com os demais 
responsáveis pelos diversos setores da estrutura administrativa do Órgão, ou, ainda, sob 
convocação extraordinária, a qualquer tempo, a fim de assegurar a plena funcionalidade do 
Sistema.  (Revogados) 

 

 

 



Art. 11º - A organização do Sistema de Controle Interno – SCI constitui 
atividade administrativa de caráter permanente e a participação do Servidor Municipal em 
quaisquer atos necessários ao seu funcionamento é considerada como relevante ao Serviço 
Público. 

Art. 12º - Não existirá qualquer tipo de subordinação hierárquica entre os 
membros integrantes do Sistema de Controle Interno – SCI. 

Art. 13º - Os integrantes da Unidade Central de Controle Interno, 
designados temporariamente farão jus ao recebimento de uma remuneração adicional, pelo 
exercício de suas atividades adicionais, em forma e valor já fixados na forma da legislação 
vigente, acima referida. 

Art. 14 º - Os integrantes responsáveis pela UCCI e do Sistema de Controle 
Interno – SCI, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão conhecimento ao Prefeito Municipal ou, conforme o caso, ao Tribunal de Contas do 
Estado e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 15º - A organização e regulamentação do funcionamento da UCCI, 
ora instituída e do SCI instituído na forma da legislação pertinente, será aquela já prevista 
na legislação vigente, antes referida, e poderá ser complementada por Decreto e/ou 
mediante ato normativo interno, a ser emitido pelo Prefeito Municipal, específico quanto à 
sua organização e funcionamento. 

Art. 16º - A despesa decorrente da presente Lei correrá a conta de dotação 
orçamentária própria. 

Art. 17º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 
 

                   GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS DEZENOVE 
DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.  
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