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RESOLUÇÃO 01/2021 

 

 

Dispõe sobre processamento dos expedientes de 

competência da Controladoria-Geral do 

município e dá outras providências. 

 

 

Considerando a finalidade da Controladoria-Geral na promoção no controle interno dos 

órgãos municipais; 

 

Considerando que compete à Controladoria-Geral adotar providências relativas à defesa 

do patrimônio público, combate à corrupção, incremento da moralidade e transparência 

no serviço público municipal; 

 

Considerando que compete à Controladoria-Geral dar andamento às representações ou 

denúncias fundamentadas relativas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público; 

 

Considerando que a Controladoria-Geral detém competência para expedir instruções 

normativas afetas a sua área de atuação; 

 

Considerando que o Controlador-Geral deve adotar medidas administrativas para o 

regular andamento de expedientes e atos que lhe competem,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Os procedimentos de competência da Controladoria-Geral do município, 

iniciados de ofício ou por provocação,serão instaurados por meio de portaria e terão 

numeração específica, obedecendo à ordem cronológica de apresentação, com o fim de 

dinamizar sua atividade e organizar os expedientes de sua competência. 

 

Art. 2º O Controlador-Geral instaurará procedimento administrativo quando, visando a 

defesa do patrimônio público, da moralidade, o combate à corrupção e garantia de 

transparência e da aplicação dos demais princípios e regras atinentes à atuação 

administrativa, receber notícia de eventual irregularidade dentro de sua esfera de 

competência. 

 

Art. 3º Recebida a provocação ou iniciado de ofício, o Controlador-Geral determinará a 

autuação do procedimento e adotará as providências que entender pertinentes, 

constando da portaria de abertura os dados necessários para identificação do 

procedimento. 

 

Art. 4º Concluindo-se pela inexistência de irregularidade, proceder-se-á ao 

arquivamento do procedimento com a devida fundamentação, remetendo-se ao Prefeito 

Municipal para homologação. 
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Art. 5º Apurando-se eventual irregularidade, o Controlador-Geral deverá elaborar 

relatório fundamentado, instruindo-se com os documentos pertinentes e remetendo-se às 

autoridades competentes para providências cabíveis. 

 

Art. 6ºEsta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Lourenço, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROBSON SOARES DE SOUZA 

CONTROLADOR-GERAL 

DECRETO 8.439/21 


