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LEI Nº 2775/2004 DE 30/04/2004

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIA
A CONTROLADORIA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O prefeito Municipal de Brusque: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Ciro Marcial Roza,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  O Sistema de Controle Interno é o conjunto de ações de todos os agentes públicos para que se
cumpram, na Administração Pública Municipal, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e também da legi�midade, economicidade, transparência e obje�vo público. 

Parágrafo Único. O Sistema de Controle Interno abrange a Administração direta e indireta e alcança os
permissionários e concessionários de serviços públicos, bem como os beneficiários de subvenções,
contribuições, auxílios e incen�vos econômicos e fiscais. 

Art. 2º  Fica ins�tuída a Controladoria, órgão central do Sistema de Controle Interno da Administração
Pública do Município, subordinada ao Prefeito Municipal, com a função de fiscalizar e controlar as contas
públicas, bem como avaliar os atos de administração e gestão dos administradores municipais,
observados os princípios elencados no art. 1º desta Lei. 

Art. 3º  A Controladoria atuará no âmbito do Poder Execu�vo e ainda nas autarquias, fundações,
empresas de economia mista, empresas públicas, fundos, concessionários, permissionários, na aplicação
de subvenções e no cumprimento das obrigações dos beneficiários de incen�vos econômicos e fiscais. 

Art. 4º  A Controladoria é ins�tuída com a seguinte estrutura: 

I - Órgão Colegiado, cons�tuído por, no mínimo, dois Secretários Municipais e: 

a) pelo Procurador Geral do Município; 
b) pelo Contador da Prefeitura; 
c) por um servidor efe�vo e estável. 

II - Unidade Operacional, cons�tuída por: 

a) Agente de Controle Interno - prioritariamente servidor efe�vo e estável, nomeado em cargo de 
provimento em comissão, responsável pela direção do sistema; 
b) Auxiliar de Controle Interno - prioritariamente servidor efe�vo e estável, com atribuições ampliadas, 
em cada secretaria, órgão, unidade orçamentária ou en�dade, segundo a necessidade, para auxiliar o
Agente de Controle Interno. 
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Parágrafo Único. O Órgão Colegiado terá como Coordenador e Vice-Coordenador dois de seus membros, 
eleitos entre seus pares, sendo que, coordenará as reuniões até que se realize a eleição, o membro mais 
idoso. 

Art. 4º  A Controladoria é ins�tuída com a seguinte estrutura: 

I - Órgão Colegiado, cons�tuído por: 

a) 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município; 
b) 01 (um) representante da Secretaria de Orçamento e Finanças; 
c) 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento; 
d) 01 (um) servidor efe�vo e estável; 
e) 01 (um) representante da Secretaria de Administração. 

II - Unidade Operacional, cons�tuída por: 

a) Agente de Controle Interno - prioritariamente servidor efe�vo e estável, nomeado em cargo de
provimento em comissão, responsável pela direção do sistema. 
b) Auxiliar de Controle Interno - prioritariamente servidor efe�vo e estável, nomeado em cargo de
provimento em comissão, com atribuições ampliadas, em cada secretaria, órgão, unidade orçamentária
ou en�dade, segundo a necessidade. 

Parágrafo Único. O Órgão Colegiado terá como Coordenador e Vice-Coordenador dois de seus membros,
eleitos entre seus pares, sendo que, coordenará as reuniões até que se realize a eleição, o membro mais
idoso. (Redação dada pela Lei nº 2828/2005) 

Art. 5º  A Controladoria atuará de forma integrada e formal, atendendo obrigatoriamente as disposições
abaixo mencionadas, além de outras previstas no seu Regimento Interno. 

Parágrafo Único. O Órgão Colegiado terá função delibera�va e norma�va, cabendo-lhe especialmente: 

I - deliberar sobre todos os processos oriundos da Unidade Operacional; 

II - deliberar sobre qualquer fato que �ver conhecimento ou denúncia que lhe for formalizada; 

III - expedir atos numerados contendo instruções sobre ro�nas, procedimentos e responsabilidades
funcionais para a Administração Pública e para a Unidade Operacional, limitado hierarquicamente ao seu
Regimento Interno e aos Decretos do Poder Execu�vo; 

IV - lavrar ata de cada reunião da qual constará o número do ato ou o número do processo, medida ou a
deliberação tomada; 

V - deliberar sobre as questões de mérito, por meio de voto nominal; 

VI - tomar providências imediatas quanto às solicitações do Prefeito Municipal, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público; 

VII - apresentar o Relatório de Controle Interno sobre gestão fiscal e outros decorrentes de leis ou de
resoluções do Tribunal de Contas; 

VIII - organizar e executar, por inicia�va própria ou por determinação do Prefeito, programação de
auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administra�vas sob
seu controle, enviando ao Prefeito os respec�vos relatórios. 
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Art. 6º  O Órgão Colegiado, ou na falta deste, os dirigentes dos órgãos e en�dades da Administração
Pública Municipal ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
imediato conhecimento ao Prefeito Municipal, indicando as providências adotadas ou a serem adotadas
para corrigir a ilegalidade ou a irregularidade apurada, ressarcir o eventual dano causado ao erário e
evitar ocorrências semelhantes, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 1º O voto dos membros será sempre nominal, com expressa referência daqueles que votaram contra ou
a favor da deliberação tomada, vedada a abstenção, ficando impedido de votar o membro que seja
pessoalmente interessado no processo. 

§ 2º As reuniões do Órgão Colegiado terão prioridade em relação às atribuições funcionais. 

§ 3º Compete à Unidade Operacional fiscalizar, controlar e analisar as ações da Administração, levando à
deliberação do Órgão Colegiado, inclusive, as denúncias protocolizadas. 

§ 4º O Agente de Controle Interno par�cipará das reuniões do Órgão Colegiado, sem direito a voto. 

§ 5º Nenhum processo permanecerá no Órgão Colegiado por mais de trinta dias sem deliberação,
admi�do o encaminhamento para diligências por igual período. 

Art. 7º  Fica criado o cargo em comissão de Agente de Controle Interno, com uma vaga e vencimentos
correspondentes aos do Símbolo CC-III do Anexo II da Lei Municipal nº 2.687/03. 

Parágrafo Único. O �tular do cargo de Agente de Controle Interno deverá ter formação em nível superior. 

Art. 7º  Ficam criados um cargo em comissão de Agente de Controle Interno e três cargos em comissão de
Auxiliar de Controle Interno, com vencimentos correspondentes aos dos Símbolos CC-II e CC-V do Anexo II
da Lei Municipal nº 2.687/03, respec�vamente. 

Parágrafo Único. O �tular do cargo de Agente de Controle Interno deverá ter formação superior. (Redação
dada pela Lei nº 2828/2005) 

Art. 8º  O Agente de Controle Interno ou Órgão Colegiado poderão requisitar a colaboração técnica
existente no serviço público ou a contratação de terceiros. 

Art. 9º  Ato do Chefe do Execu�vo aprovará o Regimento Interno a ser elaborado, no prazo de 180 dias,
contado da aprovação desta Lei, pelos membros da Controladoria. 

Art. 10  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 30 de abril de 2004. 

CIRO MARCIAL ROZA 
Prefeito Municipal 

DR. EDSON RISTOW 
Procurador-Geral do Município 

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, em 30 de abril de 2004. 

MAURÍLIO JOAQUIM DE SOUZA 
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

Chefe de gabinete 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 10/07/2009
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