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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 130/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

 

“INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 119/2018, QUE DISPÕE SOBRE 

A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUATAMBU, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

 

LUIZ CLOVIS DAL PIVA, Prefeito Municipal de Guatambu, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam revogados os seguintes dispositivos do artigo 15, da Lei Complementar 

Municipal nº. 119/18, conforme segue: 

Art. 15. [...] 

§ 1º [...] 

I – [...] 

a) Controladoria-geral 

[...] 

VI – Superintendência Distrital: 

a) como Órgão de Atividade Finalística, têm a seu cargo a execução dos serviços e o 

conjunto de operações da administração municipal, para o desempenho de atribuições específicas no 

Distrito de Fazenda Zandavalli. 

Art. 2º. Fica revogado o artigo 17, da Lei Complementar nº 119/18, em toda sua estrutura, 

como órgão de Assessoramento componente do CAPITULO I, Subseção I, da citada Lei. 
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Art. 3º. Fica incluída a SEÇÃO VIII – Da Controladoria Interna, no CAPITULO III – 

DOS ORGÃOS DE ATIVIDADES FINALISTICAS, artigo 49-A, da Lei Complementar nº 119/18, 

com a seguinte estrutura e teor. 

Art. 49-A. A controladoria-geral, organizada em órgão central e ramificada com 

abrangência sobre toda a Administração Municipal, direta, indireta, autarquias, fundações e 

empresas públicas, compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados para 

modernizar a administração pública e proteger o patrimônio público municipal, verificar a exatidão e 

a fidedignidade dos registros contábeis e à eficiência operacional, visando a maior produtividade com 

menor custo e a transparência na gestão fiscal, competindo-lhe principalmente: 

I- a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas; 

II- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei de diretrizes 

orçamentárias, a execução dos programas e dos orçamentos municipais; 

III- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado; 

IV- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 

e haveres do Município; 

V- verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal a qualquer 

título, à legalidade da remuneração, dos proventos e dos descontos, à concessão de aposentadorias e 

de pensões; 

VI- promover a apuração dos atos e fatos de ilegalidade e irregularidade, formalmente 

apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências 

cabíveis; 

VII- realizar, quando for o caso, auditoria nos órgãos municipais, emitindo relatório; 

VIII- fiscalizar a aplicação dos recursos repassados pelo Estado e pela União ao 

Município; 

IX- examinar a observância das normas gerais ditadas pela legislação estadual, federal e 

municipal; 
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X- verificar o controle e a utilização dos bens e valores sob uso e guarda de qualquer 

pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do 

patrimônio público municipal ou pelas quais responda, ou ainda, que em seu nome assuma obrigações 

de natureza pecuniária, examinando os registros ou exigindo prestação de contas mediante 

comunicação de auditoria, se for o caso; 

XI- avaliar os resultados alcançados pelos servidores em geral, em face das finalidades e 

dos objetivos dos trabalhos sob suas responsabilidades individuais; 

XII- fiscalizar o processo de arrecadação de receitas municipais; 

XIII. fiscalizar a guarda e a aplicação dos recursos extra orçamentários; 

XIV- coordenação do E-sfinge, ou outro aplicativo de informações ou registros utilizados; 

XV- desincumbir-se de outras atividades que lhe forem designadas de acordo com a 

realidade fática.  

Parágrafo Único – O responsável pela Unidade Central de Controle Interno, ao tomar 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência ao Prefeito Municipal, ao 

Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, 

devendo, antes de tudo, adotar as providências necessárias e ao seu alcance, para: 

I- corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada; 

II- ressarcir o eventual dano causado ao erário; e 

III- evitar ocorrências semelhantes. 

 

Art. 4º. O Anexo I – ORGANOGRAMA, parte integrante da Lei Complementar nº 119/18, 

passa a vigorar com a seguinte estrutura: 

 

ANEXO I 

ORGANOGRAMA 
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Art. 5º. Ficam extintos os Cargos de Superintendente Distrital, Nível CC-4, Controlador 

Geral Interno, Nível CC-5, Consultor Jurídico, Nível CC-6 e, alterado o nível e a dedicação do Cargo 

de Assessor de Divulgação de Informações, passando de Nível CC-3 para Nível CC-4, de Dedicação 

Semi-integral para Integral, do Quadro de Provimento em Comissão, passando os ANEXOS IV, VII e 

XI, da Lei Complementar nº 119/18 vigorar com o seguinte teor: 

ANEXO IV 

QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

CARGO NÍVEL DEDICAÇÃO N. DE CARGOS 

Secretário da Junta Militar CC-1 Dedicação integral 01 

Chefe de Setor CC-2 Dedicação integral 09 

Assessor de divulgação de informações CC-4 Dedicação integral 01 

Diretor de Departamento CC-3 Dedicação integral 09 

Tesoureiro CC-4 Dedicação integral 01 

Chefe de Gabinete CC-4 Dedicação integral 01 

Superintendente Distrital CC-4 Dedicação integral 01 

Controlador Geral Interno CC-5 Dedicação integral 01 

Assessor Administrativo CC-6 Dedicação integral 01 

Assessor de Planejamento e Coordenação CC-6 Dedicação integral 01 

Consultor Jurídico CC-6 Dedicação semi-

integral 

01 

Contador Geral do Município CC-7 Dedicação integral 01 

Assessor Jurídico do Município CC-8 Dedicação semi-

integral 

01 

Secretários Municipais (agentes políticos)  Dedicação integral 05 
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ANEXO VII 

CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO EXTINTOS POR ESTA LEI COMPLEMENTAR 

Assistente jurídico  CC-6 

Tesoureiro CC-4 

Controlador Geral Interno CC-5 

Diretor de Escola LC/2011 

Procurador Geral do Município CC-8 

Superintendente Distrital CC-4 

Consultor Jurídico CC-6 

Obs.: Os cargos do quadro acima, serão extintos na medida que os servidores neles investidos forem 

exonerados, ou forem supridos conforme determina esta lei complementar, ou seja, com o devido 

concurso público, ou por designação de gratificação de Diretor de Escola. 

 

ANEXO XI 

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÃO 

SUPERINTENDENTE DISTRITAL 

ATRIBUIÇÕES 

1 - têm especial atribuição de superintender a execução dos serviços e o conjunto de operações da 

administração municipal, para o desempenho de atribuições específicas no Distrito de Fazenda 

Zandavalli, no que tange: 

a) a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento 

das atividades a serem desenvolvidas; 

b) manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse da Superintendência 
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c) fiscalizar os serviços a seu encargo;  

d) solicitar e autorizar compras de materiais e equipamentos; 

e) atender ao público em geral; 

f) realizar outras tarefas afins. 

REGIME JURÍDICO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: Dedicação Integral 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Livre nomeação e exoneração 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Nível médio completo 

 

CONTROLADOR GERAL INTERNO 

ATRIBUIÇÕES: 

1 - monitorar e fiscalizar os órgãos pertencentes ao Município, observando se as diretrizes adotadas 

estão em consonância com as normas estabelecidas; 

2 - administrar a Controladoria Interna, pelo qual é responsável, em estreita observância às disposições 

legais e normativas da Administração Municipal; 

3 - exercer liderança institucional da área de competência da Controladoria Interna, promovendo 

contatos e articulação com autoridades, órgãos e entidades nos diferentes níveis e âmbitos 

governamentais; 

4 - assessorar o Prefeito e Diretores de Departamentos Municipais em assuntos de competência da 

Controladoria Interna; 

5 - exercer supervisão das unidades administrativas subordinadas a Controladoria Interna, através de 

orientação, coordenação, controle e avaliação; 

6 - emitir, despachar ou dar parecer de caráter conclusivo sobre assuntos submetidos à sua decisão ou 

apreciação; 

7 - apresentar Prefeito, mensalmente, relatório analítico e critico da atuação da Controladoria Interna 

do Município; 
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8 - participar da elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, 

outros Planos, Programas e Projetos; 

9 - desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com o seu cargo e cumprir determinações do 

Prefeito; 

10 - elaborar trabalhos de inspeções, examinando in loco, a correta execução, bem como os elementos 

que deram origem às prestações de contas da Administração Municipal;  

11 - fiscalizar, avaliar e assinar documentação de gestão financeira e patrimonial dos órgãos da 

Administração com vistas à implantação e utilização racional dos recursos e bens públicos; 

12 - desempenhar atividades afins. 

REGIME JURÍDICO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: Dedicação Integral 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Livre nomeação e exoneração 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Curso Superior em Contabilidade com inscrição no Órgão 

regulador 

 

CONSULTOR JURÍDICO 

ATRIBUIÇÕES:  

1 - examinar minutas de peças processuais,  

2 – orientar análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios e trabalhos de natureza jurídica atinentes a 

feitos judiciais ou procedimentos administrativos de competência da Procuradoria Municipal;  

3 - auxiliar na realização de audiências, reuniões e sessões, referentes à execução de atividades 

processuais ou extraprocessuais do Procurador Municipal;  

4 - acompanhar o andamento de processos judiciais, inquéritos policiais ou civis ou procedimentos 

administrativos; 

5 - verificar termos de contratos, aditivos a contratos, bem como termos de convênios e aditivos;  

6 - comparecer quando convocado pelo Assessor Jurídico do Município às reuniões, prestando-lhe 
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assistência. 

7 - analisar processos administrativos e emitir pareceres, com a aprovação do Assessor Jurídico do 

Município do Município; 

8 - responder consultas dos setores da administração pública, com a aprovação do Assessor Jurídico do 

Município do Município; 

9 - acompanhar o departamento de licitações em seus trabalhos, quando solicitado; 

10 - executar outras atividades referentes a área jurídica, boas e necessárias para o andamento dos 

trabalhos da Procuradoria 

REGIME JURÍDICO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: Dedicação Semi-integral 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Livre nomeação e exoneração 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Curso Superior em Direito, com comprovada experiência na área 

pública e inscrição na OAB 

Art. 6º. Fica aletrado e passa a vigorar o ANEXO VIII, item 1 – Cargos de Livre 

Nomeação, item 2 – Cargos de Provimento Efetivo, Grupo 5. TECNICO CIENTIFICO, Cargo de 

Controlador Interno, Nível 51, para Nível 54, da Lei Complementar nº 119/18, com a seguinte redação. 

ANEXO VIII 

QUADRO DOS CARGOS CRIADOS POR ESTA LEI COMPLEMENTAR 

1 - CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO 

CARGOS NÍVEL REMUNERAÇÃO 

Assessor de divulgação de informações CC-4 R$ 3.312,00 

Superintendente Distrital CC-4 R$ 3.312,00 

Gerente de Saúde CC-5 R$ 4.322,05 

Consultor Jurídico CC-6 R$ 4.322,05 

Assessor Jurídico do Município CC-8 R$ 8.520,21 
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2 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

5. TÉCNICO 

CIENTÍFICO 

Fisioterapeuta 47 02 R$ 2.064,21 - 20 horas 

semanais 

Arquiteto  48 01 R$ 3.048,68 - 20 horas 

semanais 

Engenheiro Civil 48 02 R$ 3.048,68 - 20 horas 

semanais 

Fiscal de Vigilância Sanitária 49 02 R$ 3.312,00 

Tesoureiro  49 01 R$ 3.312,00 

Contador 53 01 R$ 5.791,50 

Cotrolador Interno 54 01 R$ 5.948,65 

Fiscal de Obras 51  R$ 4.035,47 

Procurador Municipal 52 01 R$ 4.500,00 - Para 20 horas 

semanais 

Auditor Fiscal 53 01 R$ 5.791,50 
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Art. 7º. Fica suprimido do ANEXO X – Descrição dos Cargos de Provimento 

Efetivo – Descrição Analítica dos Cargos, o Cargo de Técnico em Controle Interno. 

TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO 

ATRIBUIÇÕES 

1 - Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município; 

2 - classificar a despesa dentro dos padrões exigidos  pela legislação que trata do orçamento 

público; 

3 - executar trabalhos de processamento dos empenhos de despesas, com fornecimento de 

demonstrativos mensais; 

4 - elaborar e processar a folha de pagamento de pessoal do poder executivo municipal; 

5 - efetuar a escrituração e a digitalização dos diversos expedientes relacionados com a 

contabilidade pública; 

6 - emitir balancetes mensais e trimestrais; 

7 - emitir o balanço anual; 

8 - participar da elaboração da proposta de orçamento, anualmente; 

9 - desempenhar outras tarefas semelhantes. 

REGIME JURÍDICO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Concurso Público de Provas ou de Provas e títulos 

HABILITAÇÃO: 3º grau completo – em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou 

Economia 
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Art. 8º. Fica criada e integrando o ANEXO IX, da Lei Complementar nº 119/18, a 

Função Gratificada de Auxiliar de Controle Interno, conforme segue: 

12 – FUNÇÃO GRATIFICADA DE AUXILIAR DE CONTROE INTERNO 

I - Auxiliar de Controle Interno - servidor efetivo e estável, com atribuições 

ampliadas, designado com função gratificada, limitado a um em cada secretaria, para auxiliar o 

Controlador Interno. 

II - Os Auxiliares de Controle Interno, subordinados ao Controlador Interno, terão 

acesso a todas as informações, documentos e outros elementos inerentes ao exercício de sua 

função, por força das quais deverão zelar pela guarda e integridade dos dados e informações, 

pela preservação do sigilo das informações acessadas, bem como pela motivação estritamente 

funcional para acesso e uso de tais elementos informativos. 

III - Os funcionários designados para atuarem junto ao controle interno, continuarão 

exercendo suas funções normalmente. Com a orientação de seu superior, deverão ter 

conhecimento sobre as instruções normativas que competem a sua área de atuação, realizar as 

verificações mínimas exigidas e elaborar relatório periódico conforme determinação do Órgão 

Central de Controle Interno. 

IV - A designação das Funções Gratificadas dos Auxiliares de Controle Interno no 

Poder Executivo, caberão ao Prefeito Municipal, conforme a necessidade do Controlador 

Interno. 

 

                   V - As atribuições do cargo de Auxiliar de Controle Interno, e as verificações que 

cada funcionário deverá fazer, serão regulamentadas através de Instrução Normativa. 

VI – Os Auxiliares de Controle Interno gozarão de independência profissional para o 

desempenho das atividades na administração direta ou indireta; 

VII - O Servidor designado para desempenhar as funções de Auxiliar de Controle 

Interno, fará jus ao acréscimo de 100% (cem por cento) do vencimento base do Município, a 

título de Função Gratificada. 

VIII - Não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento 

em comissão. 
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IV – Fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 

  

                   Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento 

vigente. 

Art. 10 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Guatambu – SC, 23 de dezembro de 2019. 

 

 

                                                                               LUIZ CLOVIS DAL PIVA 

                                             Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 


