
LEI Nº 5.810, DE 05 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a estrutura
organizacional, funcionamento e
atribuições da Controladoria-Geral do
Município, bem como institui o Sistema
de Controle Interno de Indaial, e dá
outras providências.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, faço saber a todos habitantes do Município
de Indaial, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

 Esta Lei dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno do Município de
Indaial e sobre a criação da Controladoria-Geral do Município de Indaial, nos termos que
dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição da Federal e 58, 62 e 113 da Constituição
Estadual do Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DAS CONCEITUAÇÕES

 Para os efeitos desta lei, ficam definidos os seguintes termos:

I - Objetivo é aquilo que se estabeleceu para ser alcançado.

II - Risco é a possibilidade de algo acontecer e impedir ou dificultar o alcance de um objetivo.

III - Controle é o que se faz para mitigar riscos, assegurando, assim, com certa razoabilidade,
que objetivos sejam alcançados.

IV - Controle Interno, stricto sensu, doravante designado Controle Interno Administrativo,
compreende o processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional, integrado
ao processo de gestão em todas as áreas e em todos os níveis de órgãos e entidades
públicos, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que, na
consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os princípios constitucionais
da administração pública serão obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão

Art. 1º

Art. 2º
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atendidos:

a) Eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e
econômica das operações;
b) Integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de
decisões e para a prestação de contas;
c) Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas,
planos e procedimentos de governo e da própria instituição;
d) Adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício,
perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

V - Sistema é um conjunto de partes e ações que, de forma coordenada, concorrem para um
mesmo fim.

VI - Sistema de Controle Interno: o conjunto de normas, atividades, procedimentos, métodos,
rotinas, bem como de unidades da estrutura organizacional da administração pública municipal
com atuação articulada, visando ao controle interno da gestão administrativa. Trata-se de
sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança através da utilização
dos Controles Internos Administrativos.

TÍTULO II
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA

 O Sistema de Controle Interno abrange a administração direta, indireta e alcança os
permissionários e concessionários de serviços públicos, os beneficiários de subvenções,
contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais, bem como as entidades, com ou sem
fins lucrativos, que recebam verba pública municipal.

Parágrafo único. Integram o Sistema de Controle Interno do Município: Prefeitura Municipal e
seus órgãos, Entidades da Administração Indireta e Câmara Municipal, enquanto esta última
não dispuser de estrutura própria.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

 O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte organização:

I - Unidade Central de Controle Interno - UCCI: Controladoria-Geral do Município;

II - Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno - UESCI: os demais órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO III

Art. 3º

Art. 4º
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DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

 A responsabilidade por manter, monitorar e aperfeiçoar os controles internos
administrativos das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno é dos seus próprios
titulares, sem prejuízo das responsabilidades secundárias que cabem às chefias, direção e
demais gestores em seus respectivos âmbitos de atuação;

Parágrafo único. As atividades da CGM não se confundem com o Controle Interno
Administrativo, cuja execução é de responsabilidade de cada órgão ou entidade.

 A CGM auxiliará os gestores das UESCI na definição, implantação e
acompanhamento dos controles internos administrativos, atuando como órgão normatizador,
fiscalizador, consultivo e de assessoria a quem dela necessitar, mediante requisição ou por
iniciativa própria.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

 São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas
dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, as seguintes:

I - Coordenar, fiscalizar e orientar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno
do Município;

II - Auxiliar na promoção da integração operacional das UESCI, no que se refere aos controles
internos administrativos;

III - Emitir Instruções Normativas sobre controles internos administrativos;

IV - Auxiliar as UESCI na implementação, manutenção, monitoramento e revisão do processo
de gestão de riscos;

V - Assegurar o estabelecimento de níveis adequados de exposição a riscos;

VI - Auxiliar as UESCI no estabelecimento de Controles Internos Administrativos proporcionais
ao risco, observada a relação custo-benefício;

VII - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade, a execução dos
contratos, convênios e instrumentos congêneres em que o Poder Público Municipal seja parte.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO

 As Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno têm as seguintes
responsabilidades:

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
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I - Exercer os Controles Internos Administrativos estabelecidos nos diversos sistemas
administrativos afetos a sua área de atuação, objetivando a observância à legislação, a
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e
metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e no Orçamento Anual;

III - Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Poder Público
Municipal, inclusive os colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os
utilize no exercício de suas funções;

IV - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade, a execução dos
contratos, convênios e instrumentos congêneres em que o Poder Público Municipal seja parte,
afetos a sua área de atuação;

V - Implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com
sua missão e seus objetivos estratégicos, de forma sistemática, estruturada e oportuna,
subordinada ao interesse público;

VI - Estabelecer, em conjunto com a CGM, os níveis de exposição a riscos adequados;

VII - Cumprir as Instruções Normativas e recomendações emitidas pela CGM;

VIII - Comunicar à Unidade Central de Controle Interno qualquer irregularidade ou ilegalidade
de que tenha conhecimento.

Título III
Da Controladoria-Geral do Município

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E ABRANGÊNCIA

 Fica criada, sem aumento de despesa, a Controladoria-Geral do Município - CGM,
órgão diretamente vinculado ao Chefe do Poder Executivo, instituição permanente e essencial
à Administração Pública, que atuará como responsável pela normatização, fiscalização,
coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, sem prejuízo
das demais funções que lhe são atribuídas nesta Lei e em ato normativo próprio.

§ 1º A CGM terá atuação permanente no Poder Executivo Municipal e nas suas autarquias,
fundações, empresas de economia mista, empresas públicas, fundos, concessionários,
permissionários, aplicação de subvenções e no cumprimento das obrigações dos beneficiários
de incentivos econômicos e fiscais.

§ 2º A CGM terá atuação no Poder Legislativo Municipal enquanto o mesmo não dispor de

Art. 9º
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estrutura de controladoria própria.

§ 3º Para fins administrativos e orçamentários, a CGM terá sua estrutura no âmbito da
Secretaria Municipal de Governo, sem que isso represente vínculo de subordinação do Órgão
com aquela Secretaria.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

 A CGM, enquanto Unidade Central de Controle Interno, tem por missão assegurar a
adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão ética e transparente
e para oferta dos serviços públicos com qualidade, competindo-lhe:

I - Zelar pela adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão ética e
transparente e para a oferta de serviços públicos de qualidade;

II - Exercer a coordenação geral do Sistema de Controle Interno e executar as atividades de
Controladoria, Auditoria Governamental e Ouvidoria e Transparência;

III - Consolidar o Sistema de Controle Interno, por meio da melhoria contínua da estratégia,
dos processos e das pessoas, visando à excelência da gestão;

IV - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de
Investimentos;

V - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, à eficiência e à
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da
administração pública municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;

VI - Realizar o acompanhamento da execução da receita e da despesa e a fiscalização da
execução física das ações governamentais;

VII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados
com recursos do orçamento do Estado;

VIII - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
deveres do Município, na forma da lei;

IX - Propor à autoridade máxima do Órgão, Entidade ou Fundo a suspensão de atos relativos
à gestão contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial, incluindo receitas e
despesas, renúncias e incentivos fiscais, praticados com indícios ou evidências de
irregularidade ou ilegalidade, comunicando às autoridades competentes nos termos da
legislação vigente;

Art. 10.
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X - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando as unidades
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, quanto
ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas,
recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e
apresentação dos recursos;

XI - Prestar assessoramento às instâncias de governança do Poder Executivo em assuntos
relacionados à eficiência da gestão fiscal e da gestão para resultados;

XII - Prestar orientação técnica aos órgãos e entidades do Poder Executivo em matérias
relacionadas ao Sistema de Controle Interno;

XIII - Produzir e disponibilizar informações estratégicas de controle ao Chefe do Poder
Executivo e as suas instâncias de governança;

XIV - Realizar atividades de prevenção, neutralização e combate à corrupção;

XV - Desenvolver atividades de controle interno preventivo, voltadas para o gerenciamento de
riscos e monitoramento de processos organizacionais críticos;

XVI - Realizar atividades de auditoria governamental e de inspeção nos órgãos e entidades
públicos e nas entidades privadas responsáveis pela aplicação de recursos públicos,
abrangendo os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, sob o enfoque da legalidade,
eficiência, eficácia e efetividade da gestão;

XVII - Emitir relatórios de controle interno sobre as contas anuais de gestão dos órgãos e
entidades do Poder Executivo;

XVIII - Zelar pela gestão transparente da informação de interesse público produzida ou
custodiada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo;

XIX - Fomentar a participação da sociedade e o exercício do controle social com vistas a
assegurar a cidadania e a transparência dos serviços prestados pelo Poder Executivo
Municipal;

XX - Cientificar a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas
especial, sempre que tiver conhecimento de quaisquer ocorrências que ensejem tal
procedimento;

XXI - Exercer o controle de contratos, convênios e instrumentos congêneres de receita e de
despesa celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XXII - Disponibilizar canais de ouvidoria, de transparência e de acesso à informação como
instrumentos de controle social para consolidar a gestão ética, democrática e participativa;
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XXIII - Desenvolver ações necessárias ao funcionamento e aprimoramento do Sistema de
Transparência e Ética do Poder Público Municipal;

XXIV - Fortalecer o desenvolvimento da cidadania, por meio de ações de educação social,
para o exercício do controle social;

XXV - Atuar como instância preventiva de possíveis ocorrências de desvios na aplicação dos
recursos, implementando ações de fortalecimento da integridade, de estímulo a práticas de
controle social, de transparência e de promoção da ética;

XXVI - Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

XXVII - Promover e atuar diretamente na participação, proteção e defesa dos direitos dos
usuários de serviços públicos;

XXVIII - Contribuir para os processos de avaliação e desburocratização dos serviços públicos
oferecidos pelo Poder Executivo;

XXIX - Celebrar parcerias e promover a articulação com órgãos e entidades estaduais,
federais, municipais, internacionais e instituições privadas, visando ao fortalecimento
institucional;

XXX - Auxiliar, enquanto assessoria, na definição de padrões de estruturas e processos de
controle interno, calcados no gerenciamento de riscos e em modelos de governança aplicada
ao setor público;

XXXI - Assessorar a administração nos aspectos relacionados aos controles interno e externo
e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

XXXII - Realizar atividades de orientação às Comissões de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar dos órgãos e entidades do Poder Executivo e Legislativo Municipal;

XXXIII - Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno,
através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e
programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal,
abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações
para o aprimoramento dos controles;

XXXIV - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XXXV - Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XXXVI - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano
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Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XXXVII - Realizar atividades de apuração de irregularidades, por meio de procedimentos de
investigação e inspeção, a partir de denúncias de ouvidoria ou demandas dos órgãos e
entidades do Poder Executivo;

XXXVIII - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de
dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os
Controles Internos Administrativos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XXXIX - Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, revisão de proventos e
pensão para posterior registro no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

XXXX - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure
imediatamente a Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária, nas
seguintes hipóteses:

a) omissão no dever de prestar contas de recursos de adiantamento ou de recursos
concedidos pelo Município a título de subvenção, auxílios e contribuições, através de
convênio, acordo, ajuste, instrumento congênere;
b) ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico ou omissão no cumprimento de dever legal,
dos quais resultem prejuízo ao erário.

XXXXI - Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais
instauradas pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Direta e Indireta, e pela
Câmara Municipal;

XXXXII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos
termos do regulamento.

CAPÍTULO III
VALORES DA CGM

 São valores da CGM:

I - Cooperação;

II - Conduta ética;

III - Excelência;

IV - Transparência;

V - Compromisso;

Art. 11.
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VI - Confiabilidade;

VII - Imparcialidade;

VIII - Responsabilidade ambiental e social;

IX - Integridade e honestidade;

X - Prevalência do interesse público.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA CGM

 A CGM, estruturada na forma do Anexo I desta Lei é formada pelas seguintes
unidades autônomas entre si e subordinadas diretamente ao Prefeito Municipal:

I - Unidade de Controladoria;

II - Unidade de Auditoria Interna;

III - Unidade de Ouvidoria e Transparência.

Parágrafo único. A estrutura contará ainda com Auxiliares da CGM, que exercerão suas
atividades de forma subordinada às Unidades citadas nos incisos deste artigo.

 À Unidade de Controladoria incumbe a tarefa de representação institucional e a tutela
administrativa das unidades da Controladoria-Geral do Município, observada a autonomia
delas, conduzindo seu planejamento estratégico em harmonia com os trabalhos de auditoria
interna e ouvidoria e transparência, dentro das normas profissionais, técnicas e legais
definidas para tais trabalhos.

Parágrafo único. As Unidades de Controladoria, Auditoria Interna e Ouvidoria e Transparência
serão representadas, respectivamente, por servidores lotados nos cargos de Controle Interno,
Auditor Interno e Analista de Ouvidoria e Transparência, na forma a ser regulamentada por
Decreto do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO V
DOS TRABALHOS DA CGM

 As Unidades integrantes da CGM têm autonomia técnica profissional para
desenvolver suas funções, devendo esta autonomia ser sempre vinculada às normas
profissionais, técnicas e legais aplicáveis às respectivas áreas.

 A CGM deverá padronizar seus processos e procedimentos operacionais, através de
Manual de Procedimentos, previamente aprovado pela unanimidade de seus integrantes,
mediante Instrução Normativa exarada pela Unidade de Controladoria, e homologada pelo

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.
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Chefe do Poder Executivo.

§ 1º O cumprimento do Manual de Procedimentos é imprescindível à qualidade técnica dos
trabalhos conduzidos pela CGM, sendo obrigatória sua utilização por todos os servidores
lotados na CGM.

§ 2º O Manual de Procedimentos citado no caput deverá elencar requisitos mínimos de
qualidade técnica que deverão nortear os trabalhos das Unidades da CGM.

 A CGM poderá fomentar a criação e participação em redes locais, regionais e
nacionais de órgãos de controle interno, com a finalidade de promover a troca de
experiências, informações e a mútua capacitação em assuntos afetos à sua área de atuação.

 A CGM poderá atuar de forma articulada com outras entidades públicas e privadas de
forma a racionalizar os trabalhos e promover o contínuo compartilhamento de informações e
resultados.

 Os produtos dos trabalhos da CGM devem contemplar recomendações com vistas à
correção de falhas, ao aprimoramento de processos, dos controles primários ou do marco
normativo das atividades auditadas, ou à instauração de medidas apuratórias, conforme o
caso.

 A CGM será assessorada pela Procuradoria-Geral do Município no controle da
legalidade dos atos da Administração.

 Os órgãos e entidades municipais e os agentes públicos municipais deverão atender,
em caráter prioritário, às demandas da CGM, ficando esta autorizada a requisitar recursos
materiais, de pessoal e infraestrutura de outros órgãos municipais para a consecução de suas
atribuições.

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS DA CGM

 Os resultados dos trabalhos da CGM devem ser formalmente comunicados ao Chefe
do Poder Executivo por meio de instrumentos que primem pela qualidade da informação e da
forma de apresentação dos trabalhos, com observância aos atributos de tempestividade,
concisão, coerência, objetividade, convicção, linguagem clara e apropriada.

 A CGM deve promover a publicação dos produtos de seus trabalhos, na rede mundial
de computadores através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina ou no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, de forma que possibilite a fácil localização e compreensão
de seu conteúdo, resguardadas as situações de sigilo estabelecidas em lei ou necessárias à
execução dos trabalhos.

CAPÍTULO VI
DA UNIDADE DE CONTROLADORIA

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.
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 À Unidade de Controladoria compete:

I - Exercer o assessoramento técnico dos trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria
Interna;

II - Fiscalizar e colaborar com os trabalhos realizados pela Unidade de Ouvidoria e
Transparência;

III - Emitir Instruções Normativas e Orientações Normativas de modo a salvaguardar os
princípios vetores da administração pública, sobretudo no tocante as seguintes atividades
administrativas:

a) controle de carga horária e frequência de servidores;
b) controle de horário de atendimento de órgãos públicos;
c) condução e procedimento de sindicâncias e processos disciplinares;
d) inventário e registro de bens públicos móveis;
e) inventário de bens públicos imóveis;
f) utilização de máquinas e veículos do Poder Executivo Municipal;
g) quilometragem da frota e despesas com combustível;
h) utilização de imóveis e repartições municipais por particulares;
i) ordem cronológica dos pagamentos realizados pelo Município;
j) recebimento de materiais e serviços;
k) dispensação de medicamentos;
l) distribuição gratuita de bens e benesses sociais na execução de programas sociais;
m) autuações e diligências realizadas por fiscais de tributos;
n) lançamento e cobrança da dívida ativa municipal;
o) autuações e diligências realizadas por fiscais sanitários;
p) processos e autuações realizadas por fiscais de obras e posturas;
q) outras atividades relacionadas ao exercício do poder de polícia administrativa;
r) procedimentos de concessão de subvenções sociais e prestação de contas;
s) diárias e adiantamentos;
t) validade de produtos adquiridos e controle de estoque;
u) vistoria dos veículos utilizados no transporte escolar;
v) viagens oficiais - comprovação de destino e finalidade;
w) fiscalização e recebimento de obras.

IV - Expedir ofícios, comunicados internos, circulares e demais disposições normativas
compatíveis com a legislação vigente para promover as atividades realizadas pela CGM;

V - Realizar a orientação e capacitação aos gestores públicos, com vistas à melhoria dos
Controles Internos Administrativos, ao aprimoramento da gestão pública e à prevenção quanto
à má aplicação dos recursos públicos;

VI - Elaborar o Plano Anual de Trabalho (PAT) da Unidade de Controladoria, através de
Instrução Normativa;

Art. 23.
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VII - Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público das irregularidades ou
ilegalidades apuradas, sob pena de responsabilidade solidária, para as quais a Administração
Municipal não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidade e
ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

VIII - Assessorar e assistir, direta e imediatamente o Chefe do Poder Executivo;

IX - Apoiar o exercício do controle social sobre os programas contemplados com os recursos
do orçamento do Município;

X - Acompanhar, analisar e, com o auxílio da Unidade de Auditoria Interna, emitir parecer nas
prestações de contas das transferências de recursos voluntários repassados pelo Município a
qualquer título;

XI - Acompanhar, sempre que possível, as reuniões ou visitas de organismos de controle
externo junto aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;

XII - Recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa
administração;

XIII - Submeter ao Chefe do Poder Executivo, aos Secretários Municipais, aos dirigentes de
autarquias, aos dirigentes de fundações municipais e aos dirigentes de sociedade de
economia mista, a partir do trabalho dos órgãos que compõem a estrutura da CGM, medidas
de:

a) otimização de gastos públicos;
b) aperfeiçoamento da transparência dos atos da administração;
c) melhor adequação dos negócios jurídicos firmados aos princípios da legalidade, da
moralidade e da impessoalidade;
d) melhoria na qualidade dos serviços públicos;
e) oferecimento de cursos e educação continuada para os servidores públicos, notadamente
àqueles lotados em órgãos que porventura apresentarem desempenho abaixo de metas
estabelecidas pela administração;

XIV - Manter, sempre que necessário, a Administração Municipal informada das atividades da
CGM;

XV - Incentivar a participação popular no controle social através da promoção de audiências
públicas referentes ao acompanhamento das metas fiscais e da elaboração das peças
orçamentárias do Município;

XVI - Elaborar os relatórios e pareceres de sua competência referentes ao processo anual de
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

XVII - Deliberar sobre os casos omissos;

12/22
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5810/2020 (http://leismunicipa.is/fmgyr) - 13/01/2022 11:31:53

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/fmgyr


XVIII - Exercer outras atribuições previstas na Lei Municipal nº 5642, de 02 de maio de 2019;

XIX - Exercer outras atividades correlatas à sua competência e que lhe forem determinadas.

§ 1º As Instruções Normativas terão força de regras que, sendo descumpridas, importarão
infração administrativa.

§ 2º As Instruções Normativas também têm alcance sobre a CGM.

§ 3º É necessária a homologação das Instruções Normativas e Orientações Normativas pelo
Chefe do Poder Executivo, através de Decreto.

§ 4º A Unidade de Controladoria, mediante embasamento técnico e legal, poderá recomendar
objetos de auditorias à Unidade de Auditoria Interna.

§ 5º Com o fim de fundamentar os trabalhos de emissão de Instruções Normativas e
Orientações Normativas, a Unidade de Controladoria poderá conduzir por iniciativa própria
processos de auditorias.

CAPÍTULO VII
DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

 À Unidade de Auditoria Interna compete:

I - Planejar e executar auditorias de rotina, especiais ou extraordinárias, e monitorar os
resultados e achados decorrentes dos produtos do trabalho de auditoria;

II - Elaborar e publicar de forma sintetizada o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI),
mediante aprovação do Chefe do Poder Executivo;

III - Sugerir e auxiliar na elaboração de manuais para execução dos trabalhos de auditoria e
fiscalização, e propor a substituição e/ou retificação de métodos, processos e práticas
adotadas na execução dos programas de auditoria e/ou fiscalização;

IV - Comunicar à Unidade de Controladoria os casos em que se detectar qualquer indício de
ilegalidade, irregularidade ou fraude durante a execução da auditoria ou fiscalização;

V - Realizar o processamento, a formatação, a catalogação, a organização e a consolidação
dos relatórios de auditoria e/ou fiscalização realizados;

VI - Adotar as providências necessárias, à luz da legislação, para a perfeita caracterização
dos fatos e a identificação dos responsáveis, nos casos apurados nas auditorias ou
fiscalizações;

VII - Emitir parecer, relatório ou despachos após cada auditoria ou fiscalização, focando os

Art. 24.
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pontos essenciais do trabalho realizado e relatando as sugestões e recomendações;

VIII - Propor, junto à Unidade de Controladoria, a revisão de Instruções ou Orientações
Normativas;

IX - Realizar a orientação e capacitação aos gestores públicos, com vistas à melhoria dos
controles internos primários, ao aprimoramento da gestão pública e à prevenção quanto à má
aplicação dos recursos públicos;

X - Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Púlico das irregularidades ou
ilegalidades apuradas, sob pena de responsabilidade solidária, para as quais a Administração
Municipal não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidade e
ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XI - Apoiar as atividades desempenhadas pela Unidade de Controladoria e Unidade de
Ouvidoria e Transparência;

XII - Apoiar interna e externamente o exercício do controle social sobre os programas
contemplados com os recursos do orçamento do Município;

XIII - Acompanhar, sempre que possível, as reuniões ou visitas de organismos de controle
externo junto aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;

XIV - Exercer outras atribuições previstas na Lei Municipal nº 5639, de 24 de abril de 2019;

XV - Auxiliar a Unidade de Controladoria na promoção de audiências públicas referentes ao
acompanhamento das metas fiscais e da elaboração das peças orçamentárias do Município;

XVI - Exercer outras atividades correlatas a sua competência e que lhe forem determinadas.

Parágrafo único. Ao conduzir o processo de auditoria, o responsável pela Subunidade de
Auditoria Interna deve aplicar as normas profissionais, técnicas e legais definidas para tais
trabalhos.

CAPÍTULO VIII
DA UNIDADE DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

 À Unidade de Ouvidoria e Transparência compete:

I - Contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços públicos;

II - Executar as atividades de ouvidoria através do atendimento, recepção, encaminhamento e
resposta às questões formuladas pelos cidadãos junto aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Município, podendo também supervisionar o atendimento
das ouvidorias, quando feito por outro servidor nomeado para tal função, sempre zelando pela

Art. 25.
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eficiência e eficácia das respostas e satisfação do cidadão;

III - Apurar junto às secretarias e órgãos competentes as reclamações relativas à prestação
dos serviços públicos da administração pública municipal direta e indireta;

IV - Acompanhar prazos e encaminhar aos cidadãos as respostas das questões por ele
formuladas;

V - Notificar os órgãos e unidades da administração municipal quando do não atendimento e
ou descumprimento de prazos de envios de informações e respostas à unidade de ouvidoria e
transparência;

VI - Propor melhorias junto ao sistema de ouvidoria, visando ao aprimoramento dos serviços;

VII - Prestar orientação ao cidadão acerca do acesso à informação e à transparência das
informações do Município;

VIII - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público, visando ao
controle social da administração pública;

IX - Cumprir e fazer cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, inerentes a sua
área de atuação;

X - Atender às solicitações e recomendações dos órgãos de controle externo relativas aos
serviços de ouvidoria e transparência;

XI - Gerenciar o sítio eletrônico do Município destinado exclusivamente à divulgação de
informações da transparência, bem como executar as atividades inerentes à implantação,
disposição, manutenção e acesso à transparência das informações;

XII - Garantir que a informação disponibilizada aos cidadãos seja primária, íntegra, autêntica e
atualizada;

XIII - Promover a divulgação ativa de informações de interesse social da Administração
Pública Municipal;

XIV - Apoiar a publicação de dados pelos órgãos, entidades e organizações parceiras da
Administração Pública Municipal;

XV - Promover a articulação com a sociedade civil, no que tange à transparência e controle
social, que atua no território do Município, constituindo canal permanente de diálogo e
interação;

XVI - Identificar demandas com atores que promovem o controle social no Município pela
abertura de dados e por acesso à informação pública;
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XVIII - Realizar projetos e ações de capacitação e formação de agentes públicos e da
sociedade civil em assuntos relacionados à boa governança dos recursos públicos e ao
controle social;

XIX - Estimular a criação de ferramentas e de novas possibilidades para o exercício da
cidadania e do controle social da Administração Pública Municipal;

XX - Propor a criação de mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas a regular a aplicação da
Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de
observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e entidades
incumbidas da Administração ou gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de
parcerias;

XXI - Receber, avaliar e propor sugestões para efetiva divulgação de informações no Portal da
Transparência e na Carta de Serviços ao Usuário;

XXII - Fomentar a política de gestão da informação, no âmbito do Município;

XIII - Promover a participação social como método de governo;

XIV - Difundir a importância da Ouvidoria como instrumento de participação e controle social
da Administração Pública Municipal.

XV - Auxiliar na elaboração do Manual de Procedimentos;

XVI - Exercer outras atividades correlatas a sua competência e que lhe forem determinadas.

 A Unidade de Ouvidoria e Transparência não possui caráter executivo, judicativo ou
deliberativo, exerce papel mediador entre as manifestações do usuário para com os órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal e sua atuação limita-se ao Poder Executivo.

Parágrafo único. Compete à Câmara Municipal editar ato normativo próprio que disporá sobre
a estrutura de ouvidoria e transparência em seu âmbito.

 Manifestações que não sejam de competência da Administração Pública Municipal
não serão cadastradas, bem como os atendimentos que visem unicamente a verificar o
andamento de protocolos em aberto.

 O atendimento do usuário será realizado de forma adequada, observados os
princípios da qualidade, regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade,
generalidade, transparência, urbanidade e cortesia, observando-se ainda os princípios
constitucionais inerentes à Administração Pública.

 A Unidade de Ouvidoria e Transparência atenderá aos usuários no horário
estabelecido pela Administração para funcionamento, em espaço físico adequado.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.
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§ 1º O acesso à Unidade de Ouvidoria e Transparência poderá ser realizado pessoalmente ou
por meio de:

I - correspondência convencional endereçada à Unidade de Ouvidoria e Transparência do
Município;

II - ligação telefônica através do número disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Indaial;

III - formulário eletrônico, via internet, disponível no site da Prefeitura Municipal de Indaial;

IV - correspondência eletrônica, através do e-mail oficial: ouvidoria@indaial.sc.gov.br;

§ 2º A Administração Municipal promoverá os atos de publicidade necessários ao amplo
conhecimento dos canais de comunicação da Ouvidoria.

§ 3º A Unidade de Ouvidoria e Transparência poderá providenciar junto ao usuário, quando
possível, as informações complementares necessárias à compreensão do objeto e alcance de
sua manifestação, antes dos encaminhamentos internos do expediente.

§ 4º Os trotes serão encaminhados à autoridade policial.

 O usuário deverá identificar-se com as informações necessárias para o atendimento e
registro do processo.

§ 1º As manifestações deverão, preferencialmente, conter os seguintes dados:

I - Identificação do usuário (nome completo ou razão social, RG, CPF ou CNPJ);

II - Endereço completo;

III - Meios disponíveis para contato (telefone, e-mail);

IV - Tipo da manifestação (reclamação, denúncia, elogio, informação ou sugestão);

V - Mensagem clara, descritiva e objetiva com os dados e informações sobre a manifestação;

VI - Identificação das provas;

VII - Data e assinatura do usuário.

§ 2º O usuário poderá solicitar à Unidade de Ouvidoria e Transparência que sua identidade
seja mantida em sigilo.

§ 3º Nas hipóteses em que a identidade do usuário for essencial à tomada de providências, tal
situação deverá ser expressamente autorizada pelo usuário, sendo que havendo recusa,
caberá o arquivamento do atendimento.

Art. 30.
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 Não serão consideradas manifestações anônimas, salvo as denúncias que serão
encaminhadas aos órgãos competentes para apuração do fato.

 Os setores competentes pelas demandas encaminhadas deverão elaborar, tratar e
apresentar resposta em linguagem simples, clara, concisa, descritiva, objetiva, compreensível
e conclusiva às manifestações recebidas, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos.

§ 1º As respostas deverão retornar à Unidade de Ouvidoria e Transparência, no prazo de vinte
dias contados da data de seu recebimento, prorrogável por período de até dez dias, mediante
justificativa expressa. Não havendo resposta tempestiva ou justificativa para a sua não
apresentação, o fato poderá ser considerado infração administrativa e será documentado pela
Unidade de Controladoria e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo e,
conforme o caso, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público. Poderão ser
aplicadas, também, as medidas disciplinares previstas na Lei de Acesso à Informação (Lei
nº 12.527/2011).

§ 2º O prazo referido no § 1º deste artigo será suspenso nos casos de férias coletivas dos
servidores públicos municipais.

 A Unidade Administrativa que receber manifestação sobre matéria alheia a sua
competência deverá devolvê-la à Unidade de Ouvidoria e Transparência indicando, sempre
que tiver conhecimento, qual a unidade responsável pela demanda encaminhada.

 A significativa repetição de manifestações relacionadas a um mesmo assunto ou a
uma mesma unidade administrativa, órgão ou entidade da Administração Pública Municipal
poderá ensejar o acionamento, pelo titular da CGM, de medidas para o aprimoramento de
procedimentos, processos ou para a resolução dos problemas detectados.

 O elogio recebido será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou
ao responsável pela prestação do serviço público, e à sua chefia imediata.

Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informação sobre o encaminhamento
e cientificação ao agente público ou responsável pelo serviço público prestado, e à sua chefia
imediata.

 A reclamação recebida será encaminhada ao setor responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público.

Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação objetiva acerca do
fato apontado.

 A sugestão recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público, que se manifestará acerca da possibilidade da medida
sugerida.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.
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 A denúncia recebida será encaminhada à Unidade de Controladoria, que, com base
em critérios de materialidade e relevância, poderá:

I - Recomendar à Unidade de Auditoria Interna que realize procedimentos de investigação;

II - Realizar, por contar própria, procedimentos de investigação; ou

III - Repassar a denúncia ao titular da pasta pertinente, para que o mesmo tome as
providências necessárias.

Parágrafo único. A resposta conclusiva da denúncia conterá informações sobre o seu
encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem
adotados, ou sobre o seu arquivamento, na hipótese de a denúncia não ser conhecida por
ausência de elementos mínimos descritivos de relevância, autoria e materialidade quanto às
irregularidades ou indícios que permitam aos órgãos apuratórios realizarem seu trabalho.

 A manifestação poderá ser encerrada, sem produção de resposta conclusiva, quando
o usuário descumprir deveres de:

I - Expor os fatos conforme a verdade;

II - Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - Não agir de modo temerário;

IV - Prestar as informações que lhe forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos; ou

V - Fornecer a devida e correta identificação.

CAPÍTULO IX
DOS AUXILIARES DA CGM

 Os Auxiliares da CGM serão servidores efetivos, designados com funções
gratificadas, segundo a necessidade, para auxiliar no cumprimento da missão institucional da
CGM.

 Aos Auxiliares da CGM competirá auxiliar as Unidades de Controladoria, Auditoria
Interna e Ouvidoria e Transparência no exercício de suas atribuições.

Parágrafo único. Ao servidor no exercício do cargo efetivo designado para desempenhar as
atribuições de Auxiliar da CGM, será concedida grati?cação nos termos da legislação vigente.

 O Auxiliar da CGM responderá por suas ações e omissões e poderá ser
responsabilizado administrativa, civil e penalmente por eventuais ilegalidades, irregularidades
ou descumprimentos.

Art. 38.

Art. 39.

Art. 40.

Art. 41.

Art. 42.
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CAPÍTULO X
DAS VEDAÇÕES

 É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo na CGM de
pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo
disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

II - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado
nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de
junho de 1992.

 Fica vedada a participação de servidores da CGM em comissões processantes de
Tomada de Contas Especial.

 É vedado ao servidor lotado na Unidade de Ouvidoria e Transparência divulgar,
comentar, criticar, fazer conhecer a pessoas não autorizadas quaisquer informações acerca
das manifestações recebidas, sob pena de apuração de responsabilidades por violação dos
deveres funcionais.

 São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos que determinaram a
apresentação de manifestações perante a Unidade de Ouvidoria e Transparência.

CAPÍTULO XI
DAS GARANTIAS

 À CGM, quando necessário para o desempenho de suas funções, caberá solicitar a
quem de direito, esclarecimentos ou providências.

 No exercício de suas atribuições, as determinações exaradas pela CGM têm natureza
cogente, caracterizando o seu injustificado descumprimento infração administrativa.

 A CGM contará com o apoio de outros órgãos da estrutura organizacional do
Município ou poderá sugerir a contratação de terceiros, quando o assunto requerer
conhecimento especializado.

 Constituem-se garantias dos servidores da CGM:

I - autonomia técnica profissional para o desempenho das atividades;

II - acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e
necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou

Art. 43.

Art. 44.

Art. 45.

Art. 46.

Art. 47.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.
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obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, fica sujeito à
responsabilização administrativa.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver
assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o
estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou órgãos.

CAPÍTULO XII
DOS DEVERES

 Sem prejuízo de outros deveres previstos em Lei, o servidor lotado na CGM deverá:

I - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas
atribuições, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres
destinados à chefia superior, sob pena de responsabilidade.

II - Acatar e executar as ordens verbais ou por escrito do Chefe do Poder Executivo ou de
quem suas vezes fizer, salvo quando manifestamente ilegais;

III - Cumprir os horários ordinários de trabalho e os extraordinários que lhe forem
expressamente determinados, no termos da Lei;

IV - Manter o asseio e ordem no local de trabalho, os móveis, utensílios, máquinas ou
aparelhos sob sua guarda e responsabilidade, sugerindo sua manutenção, quando necessário.

 Constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade pelo órgão, os membros da CGM
cientificarão a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo sempre
proporcionar a oportunidade de esclarecimentos prévios sobre os fatos levantados.

 Sem prejuízo de outros deveres previstos na legislação pertinente, os servidores
lotados na CGM deverão informar o Chefe do Poder Executivo sobre indícios de ilícitos
administrativos e penais verificados quando do exercício de suas atribuições.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do
Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as
inconformidades apontadas em relatórios, pareceres, certificados e outros documentos
emitidos pela CGM.

 O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei através de decreto.

 Ficam revogadas a Lei Municipal nº 3.225, de 22 de dezembro de 2003, a Lei
Municipal nº 4.861 de 23 de setembro de 2013 e o Decreto Municipal nº 584 de 27 de
novembro de 2013.

Art. 51.

Art. 52.

Art. 53.

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.
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 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Indaial, em 05 de agosto de 2020.

André Luiz Moser
Prefeito

Publique-se na Forma da Lei.

Rodrigo Koenig França Manoel Felipe Boaventura
Procurador-Geral do Município Secretário de Governo

ANEXO I - ESTRUTURA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE INDAIAL

A nexo I

ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

 Download do documento

Art. 57.
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