
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

“Palácio Moisés Viana”
Unidade Central de Controle Interno 

MODELO UCCI/ I-1

INFORMAÇÃO UCCI N° NNN/AA
UNIDADE  DESTINO: Secretaria Municipal de XXXXXXX – Departamento de XXXXXXX
ASSUNTO: XXXXXXXXXXX

C/c Exmo. Sr. Prefeito Municipal

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição 
Federal, na Lei Municipal 4.242, de 27/09/01, e demais normas que regulam as atribuições do 
Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos 
de  gestão  e,  visando  orientar  o  Administrador  Público,  expedimos,  a  seguir,  nossas 
considerações.

DA PRELIMINAR:

Senhor Prefeito:

“(...)
Veio  a  conhecimento  desta  UCCI,  através  do  Memorando  N°  NNN/aaaa,  de 

dd/mm/aaaa, da Secretaria de XXXXXXXXX, que foi realizada uma alteração no programa de 
cálculo da folha de pagamento, tendo gerado um relatório de erro, uma vez que o programa  
constatou divergência entre a função atual e a função de origem de servidor público municipal.

O CPD,  atendendo à decisão judicial,  a  qual  não tem o intuito  de  contestar,  
precisou provocar uma alteração no programa que se encontrava bloqueado para “amarrar”  
situações cumulativas de desvio de função – situações em que a função atual é diferente da  
função de origem. 

O que se apresenta é que, até o presente momento, essa UCCI nunca teve suas 
recomendações,  constantes  da  Notificação NNN/aa atendidas,  fato  este  que  contraria  os  
preceitos legais, conforme pode-se depreender da análise da legislação abaixo arrolada.”

DA LEGISLAÇÃO:

LEI Nº 2.730, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1990.



DO MÉRITO:

A  presente  visa  ratificar  a  Notificação  UCCI  N°  NNN/aa,  exarada  em 
dd/mm/aaaa,  que  apresenta  recomendações,  diante  da  identificação  de  irregularidades 
envolvendo  a  designação  de  Funções  Gratificadas  aos  servidores  municipais.  Entretanto,  
diante da inobservância de seu conteúdo, por sucessivas administrações, transcrevemos o que  
segue:

“(...)”

MANIFESTA-SE, portanto:

_pelo imediato cumprimento das recomendações desta UCCI – item 5, da 
Notificação UCCI N° NNN/aa – mais especificamente no que se refere a ...

É a informação.

Controle Interno, em Sant’Ana do Livramento, dd de mmmmm de aaaa.

Nome do Auditor – CR.../RS nn.nnn
UCCI - TCI – Matr. F-nnnn

Chefe da UCCI
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