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LEI MUNlapAI Nf! 48S/2017.
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ASSESSORIA JUFtfDICA

Dispõe  sobre  a  implantação,  man.nRnção  e a coordenação  do
Sistema  de  Conaole  lnterno  no  Poder  Executhio  Munlcipal  de
Clioró-CE e dá outras proridenck\s.

0  Prefeito  Municipal  de  Choró,  Marcondes  de  Holanda Jucá,  FAçO SABER que  a

Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu  sanciono e promulgo a segulnte Lei:               -.

CApfTULo l          :
Da Controladorla€eral do Mur`lcípio e do Sistema ae Controle lritemo Munlclpal

Seção 1
- Das de.finições, garantla§ e estr`Jtura.

Art.19. Fica instituída a Controladoria-Geral do Município de Choró/CE, órgão Central do
Sis(ema  de  Controle  lnterno  Municipal,  cor`stitüido  de  um  coniuT`to  de  e`emerttos  e  âr.QS
\ndepeT`det\tesees`rutuTados,ba\.`zaaope`omoõe`oÕegestaoseTentia`,comiocof`OCont`r-O`e
de resuftados e através da utilização de técnicas de govemança coorporativa, responsabllld@de,
ética, prestação de contas e transparência.

Ari. 29. Para efeitos desta Lei, considera-se:

1 -Sistema de Contío!e lntei.no (Sci): o conjunto de u.,iidades técnicas articuladas a partir
de um órgãa central de coordenação, orientadas paTa o desempenho das atribulções de
controle  interno,  cujo  processo  é  conduzido  pela  estrutLira  de  govemança,  executado

pela  administração  e  pelo  corpo  funcional  da  entidade  e  integrado  ao  processo  de
gestão em todos os níveis da oi'ganização, devendo se constituir em sistema estruturado
Par3 mitig3r riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas
institucionais,   aten\]endo   aos   princi'pios   constitucion@is   da   administr@ção   pública   e
bLiscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada,
ética e e€onômica das operações;
b)  a  integridade,  confiabilidade  e  disponibilidade  das  informações  produzidas

para a tomada de deci5ão e para a prestação de contas;
c)   a   conformidade   de   aplicação   das   leis,   regulamentos,   normas,   polfticas,

programas, planos e procedimentos de govemo e da instituição;
d)aadequadasalvaguardaeproteçãodebers,atívoserecursospúblicosco-À-tra
desperdi'cio,  perda,  maü  uso,  danci,  utilização  não  autorizada  ou  apropriação
indevida.
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11   -   Órgão   Central   do   Sistema   de   Contro!e   lntemo   (Oscl):   u-nidade   organizacional
responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle
lntemo;
111 -Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estnitLira oq5anizacional
do ente controlado, responsáveis pela execiição dos processos de trabalho da entldade,
pela identlficação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela nomiatização
e  execução  das  rotinas  de  trabalho  e  dos  procedlmentos  de  controle  destinados  à
mitigação dos Recursos;

lv  .  Unidade  de  Controle  lnterno:  unidade  organizacional  pertencente  ao  Sistema  de
Controle  interno,  independente  da  gerência,  reportando-se diretamente  à  autoridade
máxima,  responsa`.el pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle
lntemo da entidade;

V - Auditoria  lnterna  (Al): técnica de controle intemo, a ser utillzada pelo Órgão Central
do  Scl,  cujo  objetivo  é  medir  e  avaliar a  eficiência  e eficácia  dos controles  realizados

pela entidade,  não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenclamen¢o de riscos ou
controles intemos, mas avaliar a qualidade desses processos, podendo u(lllzar a técFijca
de amostragem para definição de matriz de audftoria;

Vl  - Operacionalização:  aplicação  de  um  conjunto  de  procedimentos  que  permltem  o
exame  dos  atos  da  administração  pública,  visando  a  avaliar  a  execução  de  políticas
piJblicas,  atuando  sobre  os  resultados  efetivos dos  programas govemamentais,  se?,do      .:t!
uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) ® objeto dos programas está sendo colimado na ação;
b) corresponde às especificações estabelecidas;
c) atende às necessidades para as quais foi deflnldo;
d) guarda coerência com as condiçõ.es e caracterft.cas pretendidas;
e) os mecanismos de controle da administração pública são eflcientes.

Vll   -   Objetos   de   Controle:   aspectos   relevantes   em   um   sistema   administrativo,
integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau
de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

Vlll  -   Normas  de   Rotinas  e   de   Procedimentos  de  ContTole:  normas  intemas  sobre
atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais i'elevantes e de maior risco
e  dos  procedimentos  de  controle  dos  sistemas  administrat.rvos  e  dos  processos  de       .:i
trabalho da organização;

lx -Acompanhamento / Monitoíamento: ativ!dade executada Pela un.úade de Controle
intemo, que tem o propósno de verificar o grau de lmplementação das recomendações
pelo auditado, podendo ser realizada  no contexto de uma  nova audftoria ou medlante
designação  especi`fica.   Consiste  em   medir  o  padrão  de  efetwidade  do  sistemaLde
controle  intemo  (em  nível  de  entidade)  e  das  atividades  de  contnole  inerentes  aos

processos (em ni'vel de atividades);

X -Avaliação: atividade executada pela uiiidade de controle intemo, mediante a qual Se

procura  conhecer e avaliar a eficácia  clos controles intemos de uma entidade quanto à
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Sua  capacidàde  para  ev-rtar  ou  reduzir  o  impacto  ou  a  probabiliõade  d@  ocorrência.de
eventos  cle  risco  na  execução de seus  processos  e  atividades, que possam impedi[ ou
dificultar o alcance de objetlvos estabelecidos;

Art.  3e.  As `at]vidades  inerentes  ao  Órgão  Central  do  Sistema  de  Controle  lntemo
deverão  ser  exercidas  por  servidores  municipais  de  carreira,  ocupántes  de  cargos  púb!i_cos

@g sendo vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da
Administíação Pública`

§1°. A atribuiçâo da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle lntemo Podeú Ser
exercida por servidor ocupante de cargo efetivo do munia.pio.

§ Ze Fica vedada a nomeação, para o desempenho de ativldades como gestor do Órgão' Central do Sistem3 de Controle lnterno:

1   -   servidores  cujas   prestações   de  cont?s,   na   qualidade   de   ordenador  de
despesas,  gestor oÜ  responsável  por bens-:ou  dinheims  públioos,  tenham 3ldo
reje.rtadas por Tribunal de Contas;

11 -cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3§ (terceiro) grau, do prefeito
e   vice-prefefto,   dos  secretários   municipais  e  das  autoridades  dirigentes  dos
Órgãos  e  entidades  iiitegrantes  da  administração  pública  direta  e  indiíeta--do
Município;

111   -  cônjuge  e  parentes  consanguíneos  ou   afins,  até  3®  (tercelro)  grau,  do
presidente da Câm@ra, do vice -presidente e dos demais vereadores.

§3..Jodas as  unidades  municipais deverão  dar acesso às inbmaçae_s pertinentes ao
o!+Êto de 5uas ações ao Óígão Central do Sistema de Controle intemo.

Art.  4Ê.   A  Controladoria-Geral   do   Município  assistirá,   direta   e   imedia`amente,   ao
:`±]Prefeno  "  desempenho  de  suas  atribuiçõ€s  quanto  aas  assuntos  e  providências  queL/m

in:eb::u:;,:.o:,;:i:::::::m¥:::ia:::r::?;ç:n:;n:s:ptje:;:àn:d::;::sc:,odà#E!i!!ÉL¥i:,;:.atd¥:':::
•ransparência e o fomento ao controle social da gestão, no âmbfto da Admlnistração Municlpal.

Art.  59.  A  Controladoria-Geral   do  Município  integrará  a  e5trutura  administrativa~.do

Qap!nete do Prefeito, com autonomia e independência para atuar e se reportar dlretamente ao
Chefe do Poder Execut!vo.

Art.  69.  A  ocLf pação  do  cargo  de  Controlador-Geral  do  municipio  reqLJer  dedlcação

ÊEÔ.-
Seção 11

Das competência6
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Art.  7..  Ao  Órgão  ou  unidade  responsável  pelos atos e  procedlihentos  pertinentes ao
controle  intemo,  além  de  outras  atividades  que  forem  fiixadas  por  lei  municipal,  caberá  o
exercicio das seguintes competências:

1 - comprovar a legalldade e av@liar os resultados quanto à economicidade, eflcácla e eficlemla
•     da6 gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonlal das untdades Que compõem a

;::,:i#vua#a:°oó:ã+°p:,Umeenntteáeaexecuçãodasmetasprevistasno"mPiurianuaLmLeide
Dlretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
111 -apoiar o Controle Externo;
lv -informar ao Tíibunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
V -fiscalizar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle lntemo;

H.a€r

•     Vl -assessorar o poder Executivo Municipal;

Vll  - realizar  audftorias  intemas,  inclusive  de  avaliação  do  controle  lnteTTio e  de  avaliação  da

polí`ica de geíenciamento de ri5cos;
Viii -avaliar as providências adotadas diante de danos causados ?o erárk);

.   lx -acompanhar os limites constitucionals e legais;
•;.     X - arvaliar a observância,  pelas  unid@des componentes db Sistema de Controle lntemos,  dos

procedimentos,  das  normas  e das  regras estabelecidos pela  leglslação  pertinei`te; Xl  -  emitir`   p3TÊçer conclusivo sobre as contas anuais;

• Xll - proceder a instôuração de Tomada de Contas Especi_ais, quando for o cas®;

XllI -revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiak;
XIV -orientar a gestão pera o aprimoramento clo Sistema de Controle lntemo, sobre a aplicação
da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de concrole;
XV -  mon.riorar o  cumprimento  das  recomendações e determinações dos órgãos de controle• extemo e lntemo;

XVI . zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle lntemo;
¥VII  . exercer o controle das operações de crédito, avais e gerantias, bem como dos direitos e
deveres do Município.

>

Art.   8®.   Compete   às   unidades   executoras,   responsáveis   por   áJeas   e/ou   aSes
:. . admlnistr@tivas,  em  conjunto  com  a  secretaria  ou órgão a que estejam vinculadas,  mediante
.   acompanhamento e orlentação do Órgão Central do Sistema de Controle lntemo MunlcIpal:

1 -prestôr apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao

qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos
procedimentos de controle;
11 - coordenai o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas
de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeko, ge.rido
pelo Órgão Central do Sistema de Controle lnterno;
111  - cLJmprir e  exercer o acompanhamento sobre a efetiva obse"ância do Manual de Nomas
de  Rotinas e  de  Procedimentos de  Controle a  que sua  unidade  esteja  sujeita  e  Propor o Seu
constanteaprimoramento;
lv - encamlnhar ao  Órgão  Central  do Sistema  de  Controle  intemo,  na forma  documental,  as
sftuações   de   irregularidades   ou   ilesalidades   que   vierem   a   seu   conhecimento   mediante
denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
V  -atender  às  soljcitações  do   Órgão   Centrai   do  Sistema   de  Controle  lntemo  quant;-.às
infoímações, providéncias e recomendações;



Vl  -  comunicar  à  chefia  superior,  com  cópia  para  o  Órgão  Central  dó  Sistema  de  Controle
mtemo,  as  situações  de  ausência  de  providências  para  a  apuração  e/ou  regulaTização.  de
desconformidades;
Vli  -   promover  o   mapeamento   e   o  gerenciamento  de   riscos  relaclonados  aós  objetivos
operaclonais dos processos de trabalho de responsabjlidade da fespectlva unldade.

Art.  9e.  As  competéncias  definidas  nos  artigos  79  e  s9  desta  Lel  se  aplicam,  no  qLie
couber,   ao   Poder   Legislativo   Municipal,   aplicando=1he   às   normas   de   padronkação   de

procedimentos e rotinas expedidas pelo Podeí Executivo MünicipaL

Seção 111

Do apoio ao Camtrole Extemo

Art.  10.  No apoio  ao controle  externo,  o  Sistema  de Controle  intemo deverá  exefz:-er,
dentre outras, as seguintes atMdades:

1 - i.ealizaí a estratégia global anual  de auditoria sob o enfoque da materialldade, avaliando os
controles internos, por meio da execução do plano anual de audftoria,. culmlnando no relatório
de   a.Mdades   de   auditorla   e   /ou   relatórios   especiais,   com   os   respectivos   parecer®  e
céTtrficados  de  audrtoria,  e  enviando  ao  TCM/CE,  no  prazo  de  trlnta'.dlas  a  partir  de  sua
cor`clusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do Scl;
11  -  organizar e  executar,  por  iniciativa  própria,  programaçãc)  trimestral  de  audftoria  Contábil,
financeirô,   orçame'ntáría,   operacional   e  patrimoni@l   iias   unidades  administrativas  sob  seu
controle  e  enviar  ao  TCM/CE  os  respectívos  relatórlos,  na  fom@  estabeleclda  no  Regimetito
lntemo; no caso de detemiinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetldos
no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determii`ação;

í..   111 -  realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emftjndo relatório
de auditoria conforme estabelecido pelo art. io da Lei Orgânica do TCM/CE;
IV - alertar formalmente a autoridade administrativa  competente para que lnstaure Tomadas
de Contôs Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrênclas referidas no
aii. 9. da Lei Orgânica do TCM/CE;

;     V -ammp3nhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municIpais

;    . aos órgãos de controle extemo,

Art.  119.  0 gestor da  Ünidade  responsável  pelo Sistema .de  Controle  lntemo  Municipal
deverá,  por ocasião da  elaboração  das  prestações  de  contas  de govemo,  flrmar e anexaí oS
demonstrativos  anuais  e  relatórios  circunstanciados,  atestando  que  a  documentação  a  ser
encaminhada foi submetida à devida análise por paite da  mencionada unidade, destacando e
registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido sanadas.

Parágrafo  único.  Fica vedada  a  assinatura,  nos relatórios tratados  nos artigos 10 e  11
isupra, de servidor que não seja o gestor do órgão Central do Scl nele identificado.

Art.  1Z9.  A  ausência  dos  relatórios  de  que  tratam  os  art.  io  e  11  nas  prestações  de
Contas  encaminl`adas  ao  Tcrvl/CE  poderão  ensejar  .   aplicação  das  sanções  cabíveis,`em
conformidade com a legislação,

Seção lv
Do padfio mínimo das operações ob|etos de conbole



Art.  139. As áreas e objetos de controle serão consideradas pelo TCM/CE como p@*ão
mínimo de estruturação dos controles internos a ser cumprldo pelo Poder Munlclpa,l, a saber:

1 -Execução orçamentária e financeira:
a) Contab!lidade;
b) Finanças;

c)  Receita Pública;

11 - Atos de pessoal;

111 - Bens patrimonlais;

lv -Licitações, contratos e convênios;

•1    , à--%::a:á::icdaes cer::#os de engenharia;
Vll -Doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas;
Viii - Gestão fiscal;

lx -Transparência.

E

§1.. 0 Poder Executivo no Prazo de 90 (nwenta diag noímatizará através de Decreto..os
Padrões mínimos a ser seguido pelas áreas e objetos dercontrole do municl`pio de Choró;

Seção V
D] msponsabllldade

Art.  149.  Os  responsáveis  pelo  controle  interno,  após  ao  tomaFem  conhecimento  de
qualquer   irregularidade   ou    ilegalidade,    dela    darão    ciência    ao   TCM/CE,   sob    pena   de
responsabilidade solidária,  nos termos do aítigo 74 da Constituição Federal, e do §1e do artigo
80 da Constituição Estadual.

§1..  Os  fatos  supostamente  irregulares  serão  apreciados  através  de  procedimen.o
administrativo, Íespeitando-se os princi`pios constitucionais do contraditório e da ampI@ defesa,
no  qual  serão  apurados  a  autoria  e  prejui'zos  ao  Erário  e  posteriormente  encaminhados  ao
TCM/CE.

§Z.. Quando da comunicação ao TCM/CE,  na situação prevista no caput deste artigo, o
gestor do Órgão Central do Scl informará as providências adotadas para:
1 -corrigir a ilegalidade ou !rregularidade detectada;
11 -determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
111 - evitar ocoríências seme!hantes;

§3°. Quando tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade
de  auditoria  interne,  mesmo  que  não  tenh@  sido  detectado  dano  aó  erárlo,  deve  o  Órgão
Central do Scl anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Gestio da  Unidade
Audftada.

S4e. Nenhum secretário municipal poderá se escusaí de cooperar com a ControladQ[ia-
Geral quando solicitado.

DISPoslçõES FINAIS

Ari. 159. 0 cargo de Controlador Geral do munici.pio de Choió, integmnte aos quadros
do  Gabinete  do  Prefe.no,  nomeado  e  demissível  "od nümm",  com  status  e vencimentos`.de
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Secretário  Munlclpal,  confome  previsão  na  Lei  Munlãpal  n°  464/2016,  será  ekercido-por
ddadão de notório conhecimento;

§19 0s servidores que atuarão na Controladoria Geral do munit)`Fiio serão o.riginários de
secretarias municipais distintas e serão cedidos à Controladoria não cabendo ao se€retário da
pasta de ori.gem reverter a cessão.

§2e Os servidores ocupantes de funções na Controladoria{eral do Município de Choró
exercerão suas funções em caíáter de exclusMdade.

Art. 17Ô.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,  révogadas as disposliões
•: em sentido contrárlo.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ/CEARÁ, AOS 16 de Agosto de 2017.
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