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MUNICIPIO DE INTERESSE TURlSTICO

DECRETO N° 3.354. DE 22 DE JULHO DE 2022.
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO (UCCI) DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRATININGA
O Senhor JORGE LUIS DIAS , Prefeito Municipal de Piratininga, no
Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuigoes legais

D = E = C = R = E = T = A :-

Art. 1° Nostermos do Art. 8° da Lei Municipal n° 2.163/2014, fica
aprovado o Regimento Interno da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) da
Prefeitura Municipal de Piratininga, que passa a integrar o presente Decreto, conforme
Anexo.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE.

Piratininga, 22 de Julho de 2022.

Prefeito Municipal"-^

Registrado na Secretaria Municipal e Publicado no Quadro de
Avisos do Pago Municipal nesta data, em conformidade com o quevdispoe o Artigo 69 da
Lei Organica do Municipio de Piratinipga.
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ANEXO UNICO AO DECRETO N° 3.354/ 2022

REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
CAPITULO I
Das Definicoes e Disposicoes Preliminares

Art. 1° O presente Regimento Interno constitui o instrumento
formal e normativo que ampara e legitima as competencias , as atribuigoes e a integragao
das agoes estrategicas e os recursos tecnicos , administrativos , humanos , orgamentarios e
financeiros da Unidade Central de Controle Interno do Municipio de Piratininga para a
manutengao de seu Sistema de Controle Interno.
Paragrafo unico : Para fins da correta interpretagao e
operacionalizagao desse Regimento Interno , definem- se:
Controles Internos ( Cl ): Processos conduzidos pela
administragao e outros profissionais da entidade para enfrentar riscos e fornecer razoavel
seguranga de que os objetivos sejam alcangados respeitando- se os princlpios
constitucionais da Administragao Publica .
Sistema de Controle Interno (SCI); Processo integrado e
efetuado pela Administragao Publica em todas as areas.
Unidade Central de Controle Interno ( UCCI ): Unidade
responsavel pela avaliagao da eficacia dos controles internos mantidos pelas unidades
integrantes da estrutura administrativa .
Art. 2° A Unidade Central de Controle Interno deve garantir que
os orgaos e entidades da Administragao Direta e Indireta , atuem em estrita observancia a
legalidade, legitimidade , moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, eficiencia ,
eficacia , economicidade , razoabilidade e motivagao dos atos administrativos e satisfagao
do interesse publico.

Art. 3° As Coordenadorias Municipais deverao dar suporte ao
funcionamento do Sistema de Controle Interno em seu ambito de atuagao . Deverao existir
servidores lotados em cada Coordenadoria Municipal , de modo a servir de elo entre e as
unidades integrantes da estrutura administrativa e a Unidade Central do Controle Interno UCCI , tendo como principals atribuigoes:
I- prestar apoio na identificagao dos “ pontos de controle”
inerentes ao sistema administrative ao qual a sua unidade esta diretamente envolvida ,
assim como , no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle ;
II- coordenar o processo de desenvolvimento , implementagao,
ou atualizagao das instrugoes normativas , que digam respeito a atribuigoes ou rotinas das
respectivas unidades , atuando tanto como orgao central de qualquer sistema administrativo
ou como unidade executora de tais rotinas;
III- exercer o acompanhamento sobre a efetiva observancia das
instrugoes normativas a que a sua unidade esta sujeita e propor o seu constante
aprimoramento ;
IV- encaminhar a UCCI , na forma documental, as situagoes de
irregularidade ou ilegalidade que vierem a seu conhecimento mediante denuncias ou outros
meios , juntamente com indicios de provas ;
V- orientar providencias para as questoes relacionadas ao
Tribunal de Contas do Estado afetas a sua unidade;
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VI- prover o atendimento as solicitagoes de informagoes e de
providencias encaminhadas pela UCCI, inclusive quanto a obtengao e encaminhamento e
recomendagoes apresentadas pela UCCI nos relatorios de auditoria interna;
VII- reportar para a UCCI, as situates de ausencia de
providencias para a apuragao e/ou regularizagao de desconformidades.
Art. 4° A Unidade Central de Controle Interno assiste o poder
regulamentar, podendo, em consequencia, expedir atos normativos sobre materias de sua
competencia e sobre a organizagao dos processos que Ihe devam ser submetidos.

Art. 5° No exerclcio de sua competencia, a Unidade Central de
Controle Interno tera irrestrito acesso a todas as fontes de informagoes disponlveis em
orgaos e entidades controlados, inclusive as armazenadas em meio eletronico, tendo livre
acesso as consultas nos sistemas, bem como aquelas que tratem de despesas de carater
pessoal ou sigiloso.
CAPITULO II
Da Orqanizacao

Art. 6° A Unidade Central de Controle Interno podera ter seu
funcionamento em local a ser determinado pelo Prefeito Municipal, podendo realizar as
suas atividades junto as Coordenadorias Municipals e quando necessaria, a sua atuagao in O
loco.

CAPITULO III
Das Atividades

Art. 7° O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de
atividades articuladas e relacionadas as fungoes constitucionais e legais atribuidas ao
Controle Interno.
§1° Avaliar o cumprimento das metas flsicas e financeiras dos
pianos orgamentarios, bem como a eficiencia de seus resultados.
§2° Comprovar a legalidade da gestao orgamentaria, financeira
e patrimonial.
§3° Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do
terceiro setor, avaliando a eficacia e a eficiencia dos resultados alcangados.
§4° Exercer o controle das operagoes de credito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Municlpio.
§5° Apoiar o Tribunal de Contas no exerclcio de sua missao
institucional.
§6° Em conjunto com autoridades da Administragao Financeira
do Municlpio, assinar o Relatorio de Gestao Fiscal.
§7° Atestar a regularidade da tomada de contas dos
ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.
Art. 8° 0 Sistema de Controle Interno utiliza como tecnicas de
trabalho, para a consecugao de suas finalidades, dentre outras tecnicas, o levantamento, a
auditoria e a fiscalizagao.
§1° Levantamento e o instrumento de fiscalizagao utilizado pela
Unidade Central de Controle Interno para:
I- conhecer a organizagao e o funcionamento dos orgaos e
entidades da administragao direta, indireta e fundacional, incluindo fundos e deraais
instituigoes que Ihe sejam vinculadas, assim como dos sistemas, programas, proje ps e
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atividades governamentais no que se refere aos aspectos contabeis, financeiros,
orgamentarios, operacionais e patrimoniais;
II- identificar objetos e instrumentos de fiscalizagao; e
III- avaliar a viabilidade da realizagao de fiscalizagoes.
§2° As auditorias terao como enfoque principal a avaliagao da
eficiencia e eficacia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas
administrativos, cujos resultados serao consignados em relatorios contendo
recomendagoes para o aprimoramento de tais controles, consistindo, basicamente, nas
seguintes modalidades:
I- Auditoria de Avaliagao e Acompanhamento da Gestao: exame
e avaliagao, durante o exercicio financeiro, com vistas a:
a) opinar sobre as a regularidade das contas, certificando-a, quando for o caso;
b) verificar a execugao de contratos, acordos, convenios ou ajustes;
c ) verificar a probidade na aplicagao de dinheiro publico e na guarda ou
administragao de valores e outros bens do Municipio ou sob sua administragao, guarda ou
gerencia;
d) verificar e opinar sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Municipio;
e ) acompanhamento dos atos administrativos, analise de seus efeitos, evidenciando
melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo empecilhos ao desempenho
da sua missao institucional.
II Auditoria de Gestao Administrativa e de Pessoal: visa a
apreciar a legalidade dos atos de admissao de pessoal, bem como o atendimento do
paragrafo unico do art. 54 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000;
manifestando-se formalmente em especial quanto:
a) a legalidade dos atos de admissao de pessoal por concurso, por processo seletivo
publico e mediante contratagao por tempo determinado;
b ) a legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.
III- Auditoria Contabil, Orgamentaria e Financeira: compreende
o exame dos registros e dos documentos e a coleta de informagoes sobre as receitas e
aplicagoes dos recursos publicos, bem como sobre as despesas efetuadas pelos orgaos
dos Sistemas de Planejamento e Orgamento e de Contabilidade e Finangas, em especial
quanto ao exame:
a) Das receitas e aplicagoes dos recursos publicos:
1. das transferences intragovernamentais e intergovernamentais;
2. do langamento e da respectiva cobranga de todos os tributos da competence
local;
3. da cobranga da divida ativa e dos titulos executivos emitidos pelo Tribunal de
Contas do Estado Sao Paulo;
4. das operagoes de credito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Municipio.
b ) Das despesas publicas:
1. da execugao da folha de pagamento;
2. da manutengao da frota de veiculos e equipamentos;
3. do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais;
4. dos procedimentos licitatorios e da execugao dos contratos em vigor;
5 dos limites dos gastos com pessoal e o seu respectivo acompanhamento;
6. das despesas com a manutengao e desenvolvimento do ensino e com as agoes e
servigos publicos de saude;
7. da gestao dos regimes proprios de previdencia, respeitando a autonomiajdrjdica
,
e administrativa do orgao;

-
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8. da legalidade e avaliagao dos resultados, quanto a eficacia e eficiencia , da gestao
orgamentaria , financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da administragao municipal,
bem como da aplicagao de recursos publicos por entidades do direito privado .
IV- Auditoria Operacional: consiste na avaliagao dos metodos e
processos operacionais realizados pelos orgaos e entidades publicas municipais , com a
finalidade de avaliar se os recursos estao sendo usados eficientemente e se estao
alcangando os objetivos tragados pelo governo, a eficacia de uma agao, a eficiencia,
economicidade e legalidade de uma gestao ou adequagao de urn programa .
V- Auditoria Especial: procedimento para verificar fatos
relevantes e/ou urgentes trazidos ao conhecimento da Unidade Central de Controle Interno
e nao passiveis de inclusao em futura auditoria , bem como para apurar denuncias quanto
a legalidade e a legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por qualquer
responsavel ou administrador sujeito ao seu controle.
§3° A fiscalizagao visa a comprovar se o objeto dos programas
de governo corresponde as especificagoes estabelecidas , atende as necessidades para as
quais foi definido , guarda coerencia com as condigoes e caracteristicas pretendidas e se
os mecanismos de controle sao eficientes.
Art. 9° Para a realizagao de trabalhos de auditoria interna em
areas , programas ou situagoes especlficas , cuja complexidade ou especializagao assim
justifique , o Controle Interno podera requerer ao Prefeito Municipal a colaboragao tecnica
de servidores publicos ou a contratagao de terceiros.

Art. 10 As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno
destinam- se preferencialmente a subsidiar:
I- o exercicio da diregao superior da Administragao Publica , a
cargo do Prefeito Municipal;
II- a supervisao das Coordenadorias Municipais;
III- o aperfeigoamento da gestao publica , nos aspectos de
formulagao , planejamento , coordenagao , execugao e monitoramento das politicas publicas;
IV- os orgaos responsaveis pelo ciclo da gestao governamental ,
quais sejam , planejamento, orgamento, finangas , contabilidade e administragao.
CAPITULO IV
Das Instrucoes Normativas

Art. 11 A Unidade Central de Controle Interno , incumbida de
coordenar as atividades de Controle Interno , promovendo a sua integragao operacional ,
podera editar Instrugoes Normativas.
Art. 12 As Instrugoes Normativas serao editadas com o objetivo
de estabelecer os procedimentos a serem adotados por todos os orgaos do Sistema de
Controle Interno, para padronizagao na execugao de atividades e rotinas de trabalho .
§1° Os estudos preliminares a edigao de Instrugoes Normativas
deverao ser realizados, sempre que possivel , em conjunto com as unidades administrativas
envolvidas na materia regrada .
§ 2° Sera priorizada a oitiva dos servidores publicos, para o
entendimento das suas dificuldades , e a verificagao das situagoes-problemas in loco pela
Unidade Central de Controle Interno , antes da edigao de Instrugoes Normativas.
Art. 13 No caso de descumprimento de Instrugao Normativa da
Unidade Central de Controle Interno , o agente publico infrator sera responsabiliza nos
Oj
termos da legislagao pertinente .
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CAPITULO V
Das Orientac 5es
Art. 14 A Unidade Central de Controle podera expedir
orientagoes previas a realizagao de atos administrativos , sempre que entender necessario ,
cujo objetivo sera auxiliar no esclarecimento e/ou aperfeigoamento de procedimentos e
rotinas de trabalho.
Paragrafo unico. A Unidade Central de Controle Interno , em
cumprimento ao princlpio de segregagao de fungoes, nao podera emitir pareceres ou
opinioes , de carater vinculativo ou decisorio , em processos e expedientes administrativos ,
em especial nas areas tecnicas especificas , como juridica e contabil, que deverao ser
atendidas pelos servidores que nelas atuam.
CAPITULO VI
Dos Pedidos de Informacoes e Providencias

Art. 15 A Unidade Central de Controle Interno podera
encaminhar pedido de informagoes e/ou providencias para as autoridades administrativas
competentes, indicando formalmente fatos sobre os quais devam informar ou , se
constatada alguma irregularidade, o momento e a forma de adogao de providencias
destinadas a apurar os atos inquinados como ilegais , ilegitimos ou antieconomicos , que
resultem ou nao em prejuizo ao erario , ou , ainda , quando ocorrer desfalque , desvio de
dinheiro , bens ou valores publicos , constatados no curso da fiscalizagao interna .
CAPITULO VII
Das Inspecoes

Art. 16 Inspegao e o instrumento de fiscalizagao utilizado pela
Unidade Central de Controle Interno para suprir omissoes e lacunas de informagoes ,
esclarecer duvidas ou apurar denuncias ou representagoes quanto a legalidade , a
legitimidade e a economicidade de atos administrativos praticados por qualquer
responsavel sujeito a sua jurisdigao.
CAPITULO VIII
Das Tomadas de Contas Especial

Art. 17 Diante da omissao no dever de prestar contas , da naocomprovagao da aplicagao dos recursos repassados pelo Municipio na forma prevista no
termo de repasse , da ocorrencia de desfalque ou desvio de dinheiros , bens ou valores
publicos , ou , ainda , da pratica de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antieconomico de que
resulte em prejuizo ao erario , a autoridade administrativa competente , sob pena de
responsabilidade solidaria , devera imediatamente adotar providencias com vistas a
instauragao de Tomada de Contas Especial para apuragao dos fatos , identificagao dos
responsaveis e quantificagao do dano.
§1° Nao providenciado o disposto no caput , a Unidade Central
de Controle Interno determinara a instauragao de Tomada de Contas Especial, fixando
prazo para cumprimento dessa decisao .
§2° Esgotadas todas as medidas ao alcance da autoridade
administrativa e do orgao do Controle Interno, visando a apuragao dos fatos irregulares , a
perfeita identificagao dos responsaveis e ao ressarcimento do erario, a Tomada de Contas
Especial sera encaminhada ao Prefeito , para julgamento, devidamente instruida com
parecer da Procuradoria Municipal.
§ 3° Na ocorrencia de perda , extravio ou outra irregularidade sem
que se caracterize a ma-fe de quern Ihe deu causa , se o dano for imediatamente ressarcido ,

.
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a autoridade administrativa competente devera, em sua Tomada ou Prestagao de Contas
Ordinaria, comunicar o fato a Unidade Central de Controle Interno, ficando dispensada
desde logo a instauragao de Tomada de Contas Especial.

Art. 18 Os processos de tomadas de contas especiais
instauradas por determinagao da autoridade superior ou da Unidade Central de Controle
Interno deverao conter os elementos especificados em ato normativo, sem prejulzo de
outras pegas que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou nao pelo dano
verificado.
CAPITULO IX
Das Denuncias

Art. 19 Qualquer cidadao, partido politico, associagao ou
sindicato e parte legitima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Unidade
Central de Controle Interno.
§1° A denuncia devera ser feita sempre por escrito e
encaminhada a Unidade Central de Controle Interno mediante protocolo eletronico junto a
Administragao Publica Municipal, anexando indlcios de comprovagao dos fatos
denunciados.
§2° E de responsabilidade da UCCI acatar ou nao a denuncia,
ficando a seu criterio efetuar averiguagoes para confirmar a existencia da situagao apontada
pelo denunciante.

CAPITULO X
Das Disposicoes Gerais
Art. 20 Se, em decorrencia dos trabalhos de auditoria interna ou
de outros trabalhos ou averiguagoes executadas pela UCCI, ou ainda em fungao de
denuncias encaminhadas diretamente a UCCI, forem constatadas irregularidades ou
ilegalidades, a esta cabera alertarformalmente as autoridades administrativas competentes
para que adotem as providencias legais cabiveis.
§1° Sempre que, em fungao de irregularidades ou ilegalidades,
for constatada a existencia de prejulzo ao erario, cabera a UCCI orientar o Prefeito
Municipal, conforme o caso, para instauragao de processo de Tomada de Contas Especial,
o que devera ocorrer tambem nas demais situagoes onde este procedimento for aplicavel.
§2° E vedada a participagao de servidores lotados na UCCI em
comissoes inerentes a processos administrativos ou sindicancias destinadas a apurar
irregularidades ou ilegalidades.
Art. 21 A comunicagao ao Tribunal de Contas do Estado sobre
as irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administragao nao adotou as
providencias cabiveis, sera efetuada pela UCCI por meio de relatorio resumido das
pendencias.
Paragrafo unico: Ocorrendo qualquer ofensa aos princlpios
consagrados no artigo 37 da Constituigao Federal, devera o fato ser comunicado ao
Tribunal de Contas do Estado, no prazo e forma estabelecidos em instrugoes proprios do
referido orgao.

Art. 22 Os casos omissos neste Regimento Interno serao
resolvidos mediante aplicagao subsidi£ ria da legislagao ou mediante deliberacao do
Prefeito Municipal.
/
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