
 
 

LEI Nº 867/2015 
17/12/2015 

 
EMENTA: Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno 
Municipal, cria a Unidade de Controle Interno do Município de 
Sulina, Estado do Paraná e dá outras providências. 
 

Eu ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do 
Paraná, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
  Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização 
do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno 
Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e 
artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e 
demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de 
projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos 
pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo. 
 
  Art. 2º - Para fins desta lei, considera-se: 
 
  I – Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos 
adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar 
fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência. 
 
  II – Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, 
articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o 
desempenho das atribuições de controle interno. 
 
CAPÍTULO II 
 
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA 
 
  Art. 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de 
controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos 
administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão 



 
 

fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receita. 
 
  Art. 4º - Todos os órgãos e os agentes públicos dos poderes, 
Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo, integram o Sistema de 
Controle Interno Municipal. 

CAPÍTULO III 
 
DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE 
 
  Art. 5º - Fica criada a Unidade de Controle Interno do Município – 
UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, 
em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de 
controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de: 
 
  I – Verificar a regularidade da programação orçamentária e 
financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e 
na lei de diretrizes orçamentárias, a execução dos programas de governo e do 
orçamento do Município, no mínimo, uma vez por ano; 
 
  II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional; 
 
  III – Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo 
Municipal para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 
2000, caso haja necessidade; 
 
  IV – Realizar o controle dos limites e das condições para a 
realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
 
  V – Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a 
alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Constituição 
Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000; 
 
  VI – Identificar as providências tomadas, conforme o disposto no 
art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. 
  
  VII – Avaliar o cumprimento do limite de gastos totais do 
Legislativo municipal. 



 
 

  VIII – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, à eficiência, à economicidade e à efetividade da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado. 
 
  IX – Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 

  Art. 6º - A Unidade de Controle Interno – UCI, será chefiada por 
um Coordenador, servidor público ocupante de cargo efetivo do Poder 
Executivo Municipal e deverá permanecer no exercício da função durante o 
período de vigência do Plano Plurianual – PPA. 
 
  § 1º - A troca do Coordenador durante o período de vigência do 
Plano Plurianual – PPA, só poderá ser feita mediante solicitação formal do 
mesmo ou se o mesmo praticar alguma irregularidade no exercício da função 
pública, comprovada mediante processo administrativo regular. 
 
  Art. 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do 
Sistema de Controle Interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que 
são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica 
do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante de cada Setor, 
Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal. 
 
  Art. 8º - No desempenho de suas atividades constitucionais e as 
previstas nesta Lei, o Coordenador da UCI poderá realizar auditorias e 
inspeções, expedir recomendações, relatórios, pareceres e outros 
pronunciamentos, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a 
forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes. 
 
  Art. 9º - O Controle Interno instituído pelos órgãos da 
administração indireta e pelo Poder Legislativo, com a indicação do respectivo 
responsável, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é 
considerado como unidade seccional da UCI. 
 



 
 

CAPÍTULO V 
 
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES 
 
  Art. 10 – Verificada a existência de irregularidade ou ilegalidade 
de ato(s) ou contrato(s), a UCI, de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo 
e comunicará,  também, ao responsável pela ilegalidade, a fim de que o 
mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato 
cumprimento da lei, fazendo a indicação expressa dos dispositivos a serem 
observados. 
 
  § 1º - Não havendo a correção relativa a irregularidade ou 
ilegalidade, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes 
para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito 
Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal. 
 
  § 2º - Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito 
Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para a 
regularização da situação apontada, a UCI comunicará o fato à Câmara 
Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

CAPÍTULO VI 
 
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO 
 
  Art. 11 – No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá organizar e 
executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas ou da 
Câmara Municipal, a programação de auditoria contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu 
controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente 
para verificação do Controle Externo. 
 
  Art. 12 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de 
imediato ao Coordenador da UCI para adoção das medidas legais cabíveis, 
sob pena de responsabilidade solidária. 
 
  § 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o 
coordenador recomendará as providências que poderão ser adotadas para: 
 
  I – Corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada; 
 



 
 

  II – Ressarcir o eventual dano causado ao erário; 
 
  III – Evitar ocorrências semelhantes. 
 
   § 2º - As orientações do Coordenador serão formalizadas através 
de recomendações, as quais, uma vez aprovadas pelo Prefeito Municipal, 
possuirão caráter normativo. 

CAPÍTULO VII 
 
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 
  Art. 13 – O Coordenador deverá encaminhar a cada 3 (três) 
meses, relatório geral de atividades ao Prefeito Municipal e ao Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores. 

CAPÍTULO VIII 
 
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E 
LOTAÇÃO SE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 
 
  Art. 14 – A Lei que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura do Município de Sulina prevê a instituição da Função de Confiança 
para a Coordenação da Unidade de Controle Interno, denominada Chefe da 
Subdivisão de Controle Interno, sendo as respectivas atribuições e 
remuneração previstas nesta Lei. 
 
  § 1º - É vedada a lotação de qualquer servidor que não seja 
servidor de provimento efetivo para exercer atividades na UCI. 
 
  Art. 15 – A Unidade de Controle Interno será integrada por 
servidores públicos municipais efetivos e estáveis, a saber: 
 
  I – 1 (um) servidor com formação superior; 
  II – 1 (um) servidor com formação técnica ou superior na área de 
contabilidade; 
  III – 3 (três) servidores titulares de cargos de nível de 
escolaridade médio ou superior. 
 
   § 1º - Não poderão ser escolhidos para integrar o Sistema de 
Controle Interno, os servidores que: 



 
 

 
   

I – Sejam contratados por excepcional interesse público; 
 
  II – Estiverem em estágio probatório; 
 
  III – Tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal 
transitada em julgado; 
 
  IV – Realizarem atividades político-partidárias. 
 
   § 2º -  O Coordenador do Controle Interno, além dos vencimentos 
normais do respectivo cargo, receberá uma gratificação de função especial, 
igual a 60% (sessenta por cento) do valor do vencimento básico do cargo que 
titula.  
 
   § 3º - Os demais integrantes do Controle Interno, inclusive da 
unidade seccional da UCI, além dos vencimentos normais do respectivo cargo, 
receberão uma gratificação de função especial, igual a 15% (quinze por cento) 
do valor do vencimento básico do cargo que titulam, desde que participem de 
todas as reuniões designadas pelo Coordenador e apresentem formalmente as 
informações que são solicitadas dentro dos prazos estabelecidos pelo mesmo. 
 
   § 4º -  A gratificação de função especial destina-se a contraprestar 
o servidor pela atividade de controle interno que passa a desenvolver, mas não 
é acumulável com outras gratificações, nem se incorpora aos respectivos 
vencimentos, de sorte que será automaticamente suprimida quando o servidor 
deixar a função especial de controle interno, inobstante refletir-se nos seus 
haveres por conta de férias e de gratificação natalina, enquanto a estiver 
desempenhando.  
 
   § 5º - A designação dos servidores para integrar a Unidade de 
Controle Interno – UCI será feita por Decreto do Prefeito Municipal.  
 

   Art. 16 - Na primeira quinzena do mês dezembro de cada ano, os 
integrantes do Sistema de Controle Interno farão relatório circunstanciado de 
suas atividades, propondo as medidas necessárias ao aperfeiçoamento das 
atividades controladas, entregando o mesmo para o Prefeito Municipal. 
 

 

 



 
 

CAPÍTULO IX 
 
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE 
INTERNO 
 
  Art. 17 – Constitui-se em garantias do ocupante da Função de 
Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem 
a Unidade: 
 
  I – Independência profissional para o desempenho das atividades 
na administração direta e indireta; 
 
  II – O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de 
dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle 
interno; 
 
  III – A impossibilidade de destituição da função no último ano do 
mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 (trinta) dias após a data da 
entrega da prestação de contas do exercício do último ano de mandato ao 
Poder Legislativo. 
 
  § 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar 
embaraço, constrangimento ou obstáculos à atuação da Unidade de Controle 
Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
  § 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II 
deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar 
tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder 
Executivo, ou Presidente do Legislativo. 
 
  § 3º - O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados 
e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
  Art. 18 - Além do Prefeito e do Secretário da Fazenda, o 
Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela 
Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei nº 
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 



 
 

  Art. 19 – O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar 
as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas 
que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações. 

CAPÍTULO X 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
  Art. 20 – O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a 
forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser 
informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos 
orçamentos. 
 
  Art. 21 – Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão 
ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, 
obrigatoriamente: 
 
  I – De qualquer processo de expansão da informatização 
municipal, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos 
subsistemas de controle interno; 
 
  II – De cursos relacionados a sua área de atuação. 
 
  Art. 22 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a Lei nº 470/2007 e demais disposições em contrário.. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 17 de dezembro de 2015, 

29º da Emancipação e 27º de Administração.   
 
 
 

 
         ALMIR MACIEL COSTA  
       Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 

em 17/12/2015 

 

PUBLICADO EM _____/_____/______, EDIÇÃO ________, PÁGINA ____________  DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO 

SUDOESTE DO PARANÁ 

PUBLICADO EM _____/_____/_____, EDIÇÃO ________, PÁGINA _______ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 


