


REGIMENTO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO  

 
 
 

  Art. 1º A Unidade Central de Controle Interno do município de 
Santo Ângelo, com base na lei municipal nº. 3.631 de 26 de junho de 2012 é o 
órgão central responsável pela coordenação das atividades do Sistema de Controle 
Interno que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como 
avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos. 
  Parágrafo único: A Unidade Central de Controle Interno ficará 
integrada na estrutura do Gabinete do Prefeito. 
 
  Art. 2º No desempenho de suas atribuições a Unidade Central de 
Controle Interno adotará os seguintes procedimentos: 
 

I. Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno; 
II. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional; 
III. Informar o chefe do executivo das irregularidades constatadas indicando 

soluções; 
IV. Realizar auditorias nos diversos órgãos e setores da administração 

municipal, incluído aí a Câmara Municipal de Vereadores; 
V. Avaliar em nível macro o cumprimento dos programas, objetivos e metas 

espelhados no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos 
Orçamentos do Município; 

VI. Acompanhar o cumprimento das metas fiscais e a observância dos limites 
e condições impostas pela Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 
2000; 

VII. Acompanhar o limite de gastos totais com pessoal do  Executivo e 
Legislativo conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

VIII. Acompanhar as providências tomadas para o retorno da despesa total com 
pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

IX. Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, sobre qualquer 
assunto pertinente ao bom andamento das ações administrativas; 

X. Verificar a observância dos limites e condições para realização de 
operações  de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a 
Pagar; 



XI. Acompanhar sobre as providências tomadas para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, 
conforme disposto no art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 
de 2000; 

XII. Orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados,  
quanto à eficácia, eficiência e economicidade  na gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública 
Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; 

XIII. Aferir a destinação dos recursos obtidos com alienação de  ativos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº. 101, 
de 04 de mio de 2000; 

XIV. Exercer acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos 
instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei nº. 
12.527, de 28 de novembro de 2011 e da Lei Complementar nº. 101, de 
04 de maio de 2000, em especial quanto ao Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a 
consistência das informações constantes de tais documentos; 

XV. Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e dos Orçamentos do município; 

XVI. Acompanhar a execução orçamentária à vista da programação financeira e 
do cronograma mensal de desembolso; 

XVII. Avaliação dos procedimentos adotados para a realização da despesa 
pública será feita continuamente, com base nos valores efetivamente 
arrecadados e nas despesas geradas; 

XVIII. Acompanhar para que a despesa pública atenda especialmente o 
previsto na Lei 8.666/93, Lei 4320/64 e demais legislação sobre o 
assunto;   

XIX. No final de cada exercício acompanhar todos os procedimentos para 
inscrição dos Restos a Pagar; 

XX. Propor a melhoria ou a implantação de sistemas de processamentos 
eletrônico dedados em todas as atividades da Administração Pública 
Municipal, com objetivo de aprimorar os controles internos; 

XXI. Emitir relatório e parecer sobre as tomadas de contas especiais 
determinadas pela própria administração e pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

XXII. Atender pedido de informações, requisições e todos os questionamentos 
encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XXIII. Elaborar relatório mensal para o chefe do executivo. 
 



Art. 3º Caberá a Unidade Central de Controle Interno coordenar todas as 
unidades do Sistema de Controle Interno do Município, conforme 
previsto na Lei nº. 3.631, de 26de junho de 2012. 
 
Art. 4º São atribuições do coordenador da Unidade Central de Controle 
Interno: 
I. Representar a Unidade Central de Controle Interno nas relações 

com os demais órgãos do município; 
II. Coordenar os trabalhos da Unidade Central de Controle Interno e 

de todo o Sistema de Controle Interno; 
III. Marcar, convocar e presidir reuniões do Sistema de Controle 

Interno; 
IV. Elaborar as pautas de trabalho; 
V. Conforme Resoluções e Instruções do TCE/RS o coordenador da 

UCCI deverá assinar: 
- Relatório de Gestão Fiscal; 
- Relatório de Manifestação conclusiva do Controle Interno; 
- Relatório de tomada de contas anual; 
- SIAPES – Sistema Informatizado de Auditoria de Pessoal;   
- SAPIEM – Sistema de Inativações e Pensões Estaduais e 

Municipais. 
 
    Art. 5º As recomendações da Unidade Central de Controle Interno, 

uma vez aprovadas, conforme o caso,  pelo Chefe do Poder Executivo ou do 
legislativo, possuirão caráter normativo no poder a que se referir, respeitado 
o princípio da publicidade. 

 
  Art. 6º Os componentes da Unidade Central de Controle Interno, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, conforme 
o caso comunicará o fato ao Prefeito Municipal, ou, ao Presidente da Câmara 
Municipal, ou ainda, ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

  Parágrafo Único – A comunicação de que trata este artigo deverá ser 
feita obrigatoriamente, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias do 
conhecimento do fato. 

 
  Art. 7º São atribuições dos integrantes dos órgãos setoriais de Controle 

Interno: 
I – Encaminhar para Unidade Central de Controle Interno todas as 

informações e documentos solicitados; 
II - Participar das reuniões do Sistema de Controle Interno; 



III Verificar no âmbito de sua unidade, específica, a observância das normas 
e regulamentos, bem como das re3comendações expedidas pela UCCI. 

 
Art. 8º As situações não previstas neste Regimento serão resolvidas mediante 

aplicação das disposições da Lei Municipal nº. 3.631 de 26 de junho de 
2012, que institui o Sistema de Controle Interno do Município, dos 
preceitos constitucionais, da legislação infraconstitucional e dos 
princípios gerais do direito. 

 
Art. 9º Este regimento interno entra em vigor nesta data. 
 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Santo Ângelo (RS) 11 de julho de 2012. 
 
 

Iloide Maria Hentges    Nabucodonosor Ritter 
      Contadora                                         Ass.Jurídico e Coordenador              

 


