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_ Controle Interno, o conjunto de recursos, métodos, processos e

procedimentos adorados pela admínistra¡;ao pública municipal ccm a finalidade

de verificar, anafisar e re~tar sobre os fatos acorridos € atos praficados nos

setores e Ólgá05 públicos municipai,; e visa comprovar dados. impedir erros,

írrequtandades. Ilegalidades e Ineficiencia.

Art. 2" - Para fins desta lei. considera-se:

Art. 1· . Esta lei estabefece normas gerais sobre a fiscefjzacáodo Municipio,

organizada sob a forma de Sistema de Controle tnterno Municipal,

especialmente nos termos do artigo 31 da Constituicáo Federal e artigo 59 da

lei Complementar nO 101/2000 e tomará por base a escrnuracao e

demonstracóes contábeis, os rela!órios de execueáo e acompanhamento de

profetas e de atividades e outros oroceolmentos e instrumemos estabelecidos

pela legislaC;aoém viJor ou órgaos de contro e interno e externo.

CAPITULO I

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

o Prefeito do MunicIpio de Orós/CE, o Sr. SIMAO PEORO AlVES

PEQUENO, no uso de suas atrtbuícoes legals, faz saber que aCamara

Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a segulnte LEI

MUNICIPAL:

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO

GOVERNOMUNICIPAl E DÁOUTRASPROVIDENCIAS.
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11- Comprovar a legaidade e avaliar os resultados. quanto a eficacia, eficiencia,

econornicidade e efetividade da gestao oryamentária, ñnanceira e patrimonial

Ender~: Pra~ Anastácio Maia, 40, Centro, Orós-CE
CEP:~ Telefons: 883584-01188

www.oros.i;E;.gov.l:lr

Art. 6° Fica criada a UNIDAOE DE CONTROLE INTERNO do Municipio - UCI.

integrando a Unidade Orcarnentária do Gabinete do Prefeito Municipal, ern nivel

de assessoramento, com Objetivo de executar as atividades de controle

municipal, aíícercado na realizayáo de auditorías, com a finalidade de:

1- Verificar a regularicade da programac;;aoorcamentária e finance ra. avaliardo

o cumpñrnento das me:as previstas no plano plurianual, a execuc;;ao dos

progrnmas de govem:> e do orcarnantc do municipio, no minimo urna vez por

DA CRIAqAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E SUA FINALIDADE

CAPÍTULO 111

Art. 4° - Todos 'i1S órgaos e os agentes ,:lúblicos dos Poderes Executivo

(Admlnlsrra~o Dlreta e Indlrera) e Legislatlvo lntegram o Sistema de Controle

Interno Municipal.

Art. 3° - A fiscalizecéo do Municipio será exercida pelo sistema de controle

interno, com auacao prévta, concomitante e postenor aos atos administrativos.

objellvafá 11 avaliayao da a~o governamen:al e da gestáo fiscal dos

administradores, por Intermédio da físcalzacáo contábil, financeira,

orcamentáre. operacional e patrimonial, quanto ¿ legaEdade, legitimidade,

economicidade, aplícacáo das subveneóes e renúncia de receitas.

CAPiTULO 11

DA FISCALlZAqAO MUNICIPAL E SUA

ABRANGENCIA

Controle Interno e que envolvem toda a estrutura organ,zacional da

administracáo pública municipal.

Cabinere do Prefeitr1
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x- Supervisionar as medidas adoradas pelos Poderes Executivo e Legisla;,ivo

para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo límite, nos terrros dos

artigos 22 e 23 dá Leí nO 101/2000. caso haja necessidade:

XI - Realizar o controle dos limites e das condis;oes para a ínscrícao de Restos

a Pagar, processados ou nao;

XII - Reanzar o controle da destinacáo de recursos obtidos com a aíienacáo de

atívos, de acordo com as restrieóas impostas pela Leí Complementar n°

'101/2000;

XUI - Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados

primario e nominal;

IX - Acompan~ar a contebihzacáo dos recursos provenjentes de celebracáo de

conVéntós e exarrinandc as despesas correspondentes, na forma do ir ciso V

deste artigo.

VIII - Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem corno a canta 'restos

a ~agar' e "despesas de sxercicros anteriores";

VII-Exercer o cortrole sobre a execucáo da rsceíta bem como as operacáes de

c-édño, emesác de titulos e verificecáo dos depósitos de caucées e fiancas;

VI - Examinar as fases de execucáo da despesa, inciJslve venhcando a

regularidade das licitas;oes e contratos, sob os aspectos da legalídade,

I¡;gitimidade, economi:idade e razoabilidade;

v - Examinar a escrituracáo contábíl e a documentacáo a ela correspondente:

IV - Apeiar O controle externo no exerdcio de sua rnissáo ir.stitucional;

111- Exerce' o controle das opem(:Óes de !:fádito. avais e garantias, bem como

dos direitos e haveres do Municipio;

nos órgaos e entidades da administra~o direta e indíreta municipal, bern como

da aplicacáo de recursos públicos por entidades de direi:o privado;
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í§ 3° - Após as venñcacóes ou mspecoes nos setores da acrrsntstracao direta,

rnslireta e fundacional, o setor de fiscalizallao opinará sobre a síruacao
~ncontrada, ernitíndo um parecer em nome do órgao fiscalizado.

§ tO- Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de

qualquer irregularidad: ou ilegalidade, dele daráo ciencia eo Tribunal de Contas,

sob pena de responsabilidade solidaria

§2°. Qualquer cidadao. partido político, associacáo ou sindicato é parle legitima

para. na fonna da leí, denunciar irregulañdade ou ilegalidade perante o Tribunal

de Ceritas.

XVIII - Realizar outras atividades de manuteneáo e aper'etcoarnento do s stema

de controle interno, indusive quando da edicáo de leis, regulamentos e

orientacóes,

XVII - Realizar o controle sobre o curnprirnento do limite de ;¡astos totais

munlcipais. inclUsive no que se refere ao ajngimento de metas fiscais, nos

termos da Constítui<;<'loFederal e da LC nO10112000, informando-o sobre a

necessidade de providencias e. em caso de nao atendimento. infomnar ao

Tribunal de Confas do Estado.

XVI - Veñficar os atas de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de

Centas:

XII - Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribuna dosContas dos

Municipios, os atos de adrnissáo de pessoet, a qualquer título, na administrayáo

direta e Indireta municipal. incluidas as runoacoes instituidas ou mantidas pelo

poder público municipal, excetuadas as nomeacóes para car9:>de provrnento

em comssáo e desiqnacóes para funcáo gratrncada;

respectivamente ;

XIV - Acompanhar O alingimento dos índices ñxaoos para a educacáo e a saúde,

estabelecidos pelas Emendas Constituciorais n° s 14/1998 e 29/2000 ,
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DA FINALIDADE DA UNIOADE DE CONTROLE INTERNO--.,.-----
ICAPÍTULO V

§ 3° - Nao senda sanável a irreglllaridade ou ilegalidade, deverá o Coordenador

da uel relatar ao trbunal de Contas o ocorrido e 8Smedidas ad:>tadas.

111-Definir os procedimentos a serem ado:ados para que nao mais ocorra fato
semehante.

11- Ressarcir o eventual dano causado 30 erario;

I -r Corrigir a ilegalidad; ou irregularidaae:

§ 2° - O coordenador da UCI deverá indicar as providencias que poderáo ser

'adotadas para:

§ 10 - Ao lomar ciencia da Irregularidadeou da aegalidade, o coordenador da uel
deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório
circunstanciado:

Art. SO- Oualquer dos integrantes da uel ao tomarem ccnhecimemo de a guma
irreguJaridade 011 ffegalidade, de mediatodeverá relatar so coordenador da ue!.

Art.. 7° - No desempenho de suas atribuic;:5es constitccionais e as previstas

nesta Leí, o Coordeoador da Unidade de Controle Interno poderá emitir

instru~es norrnatívas, de observáncía cbrigatéria no Municipio, corn a ñnalidade
de estabelecer a padrontzacáo sobre a forma de controle interno e esclarecer as
dúvidas existentes.

Art. 6° - A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI será cnenaca por um
C:)ORDENADOR e se manifestará atraves de relatóños, auditorías, inspecóes,

pareceres e cutres pranunciamentos vallados a identificar e sanar as posslveís

irregLlaridades.

DA COORDENA9ÁO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CAPíTULO IV

Gabinete do Py,fl!ito
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I
x - ReaILi:H;áu de ueinamentos aos servidores de departamentos e seccionais

lnlegrantes do Sistema de Controle Intemo.

IX - Responsabilizar-se-a pela disseminacáo de infcrmacóes técnicas e

legisla_caoaos subsistemas responsáveis ela eíaboracáo dos servícos:

Vil! - Promover a elaboracáo e do plano de contas único para os órgaos da

administray60 cireta e sua man ...te~o atualizada, vem como aprovar o plano

de contas dos úrgaos da adminislJa~o indireta e 'undaconal,

VII - Propor ao Prefeito O b oqueie de transferencia de recursos do Tesouro

MunícipaJe de cernas bancarias;

VI - Prosor a aplícacáo de penalidades. conforme a legislac;ao. aos gestores

hadimplentes;

v - Promover a apuracáo de danúncias formais, relativas a irregularidades DU

ilegalidades praticadas em qualquer órgao ou entidade da administrayáo

municipal, dando ciencia ao titular do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo,

ao interessedo e ao titular do órgl'io ou autcrídade equivalente a quem se

slJDordine o autor do ato objeto da cenúnca, sob pena de responsabnidade

solidáría:

IV - Determirar e avaHar a execucáo do acompanhamento contábil e
orcarnentário:

III - Programar. coordenar. acompanhar e avaliar as 39óes setoriais;

11- Supervisionar tecnicamerte e fiscalizar as atividades do sistema',

I - Orientar e exped" a:05 normativos concementes a a"ao do sistema de

Controle Interno;

Art. 9° - Sao competencias dos órgaos nteqrantes do Sistema de Controle
Interno:

6OVERNO MUNIGIPAl DE

OROS
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§40 - Os Assessores do Controlador Intemo mencionado no parágrafo anterior,

deservolverá fun9(ies pertinentes ao trabalho da Comroladoria.

111-Assessor Técnico 111.

11- Assessor Técnico 11;

I - Assessor Técnico 1;

§ 30 - Ju-itamente corn Controlador Intemo. poderá ser nomeado até 03 (tres)

Assessores récnicos, previstos na Lei Municipal 93/2017 ern seu anexo 1,sendo:

S 2° - O Coetroladcr Interno elaborará todo programa de trabalho, as normas e

os'reletórios indicativos, oríentativos e condusivo5.

§1° -O Controlador Intemo sera responsávet pelo recebirnento das nfo-rnacóes,
vertñcacóes, análises e relatórios, nos termos desta lei e toda 3 legislayao em

vigor, dos setores ¡:úblicos rnunicipaís.

Art. 11 - Fica cnada a Funcáo de Controlador Interno. que deve"á ser ocupada

semente por servidores efetivos. designadcs p:>rportaría do Chefe do Poder

Executívo.

DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPITULO VD

Art. 10 - O responsável pelo Controle Intemo encaminhará ao Chefe do

Executivo tnmeslralmente relatóño das ativdades desenvolvidas neste periodo.

CAPITULO VI

DOS RELA rÓRIOS DA ATIVIDADE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

previstos. respectivamente. nos Arts. 52 e 54 da LC nO 10112000, alérn do

Contabilista e do Secretário Responsiível pela adrrsnístracáo financeira, será

assinado pelo Coordenador do Sistema de Controle Interno.

Cabin61!. d./l Prefeito
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Art. 13 -A coordénacáo da UCI partíc~. obñgatoriamente:

CAPITULO tX

DAS DISPOSI<;OES FINAIS

§ro. O agente púbico qve, por a~o ou omtssae. causal embarace.

constrangimento ou obstáculo a eutuacéo dos integrantes do Sistema de

Controle Interno no oesernpenro de suas funcoes, ficará sujeito á pena de

responsabmoaoe adrnmsíranva, CNIIe penaL

§ 2°: O Contra ador Interno deverá guardar SIgilo sobre dados e informacóes

pertinentes aos assuníos a que tíver acessc err decorréncia do exerclcio de suas

func;;oos. ut lizando-as, exclusivamente para a etaboracáo de relatórios e

eveníuais pareceres.

11 - Acesso a quaisquer documentos, informa~ e bancos ce dados

indíspensáveis e necessáios ao exercício das suas funcóes;

I - Independencia pro_'issionalpara o desempento das afividades previstas na

legislaC;aoem vigor;

Art. 13 • Sao garantidos aos integrantes da Unidade de Controle Interno:

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE

INTERNO

CAPITULO VIII

111- 'IIolórics conhecimentos na area ele controle interno e de adrninistracáo

publica municipal.

11- Idoneidade moral e reoutacáo ilibada;

I - Ter forrnacáo con!f¡hil. incíusive f;.ogistrono Conselho ~egional de
Contabiljdade;

Art. 12 • Os mutares dos órqáos responsáveis pelo Controle Interno em cada

Poder deveráo satisfazer os seguintes requisitos minmos:

CQhi"tZ1~do P'~-feito
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•Simáo Pedro Alves Pequeno

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPALO~OS-CE, 18DE AGOSTO DE 2017.

Art. 17 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacáo, revogadas as

disposlcées em contráno.

A~.16 - O Controlador Interno terá o mesmostatus e vencímenrosdo Chefe de

Gabinete.

Art. 15 - O chefe do Poder Executivo poderá regulamentar mediante Decreto

a9Óesde crganzacáo e efetivo cumprimento da presente lei.

Art. 14 - As normas e métodos de Controle Interno a serem acotados pelo

Municlpio seráo eslurlados conjuntamente pelos poderes Executillo e

Legislati\lo, bem cerno as inform~es necessárias 30 seu funcicnamento

integrado, devendo ser formelizado através de lei municipal.

1I1 - nnptantacáo da gestáo da qualidade no municpío.

II-da ímolantacao oa geslao de castos no municipio;

I - do planejamento dos processos de expansáo da informatizac;:¿o da
acrninistracao pública municipal;

Cabinete do Prt1(aito
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SIMBOLO DENOMINA<;AO I QTO. RENUNERACAO
VENCIMENTO REPRESENTAC TOTAL

AO
CCG CONlROLAOOR 01 RS937.00 R$ 2.100,03 R$ 3.037,00

COA 5 ASSESSCR TECNICO 1 01 RS937,OO RS 300,00 RS 1237.00

COA7 ASSESSOE TECNICO • 01 RS 937,00 R$130,OO RS 1.067,00

CDAS ASSESSCR ttCNICO .1 01 RS S4ll.00 R$oO,OO R$ 1.000,00 /

, "1
, .

ANEXO I
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e) Avaliar a curnprmento das metas previstas no plano plurianual, a execucáo

dos programas de govemo, acompanhando e fiscalizando a execucao
orcarnentárta:
f) Avatiar os resultados, quan:o a eficácia e á eficiencia, da gestao orcamentár-a,

financeira, patrim_oniale fiscal nos órgaos públicos da Administracáo Municipal,

bern como da aplicas;aodas subvencóes e dos recursos públicos, por entidades

de dfreito privado;

g) Exercer o controle das operayóes de crédito e narantias. bem como dos

direitas e haveres do Municipio;

h) Fiscafizar o cumprimenlo do disposto na Lei Complementar n', 101. de 04 de

mato de 200:>;

i) Examinar as fases de execucao da despesa. inclusive veriñcando a

regularidade das licitacées e contratos, scb os aspectos da legalidade.

ANEXO 11
CARGO - CONTRALADOR INTERNO

ATRIBUICÓES:

al Exercer él plena fiscalizacáo contábít financeira, orcamentáría, operacional e

patrimonial dos órgaos e das entidades públicas da Administracao Direta e

Indireta do Poder Execuñvo Municipal. quanto a legaliclade. le9 timidade,

economicidaoe, aplica;aa de subven~óas e re,úncia de reccitas;

b) Verificar a exetidáo e a regularídade das conlas e a boa execucao do

orcernento, adotaudo medidas necessárfas ao seu fiel cumpnmento:

e) Realizar auoítona e exercer o controle intemo e a conformidade dos atos

fir;anceiros e ors;anentárbs dos órgaos do Poder Execulivo com a legalidade

orcarnentária do Municipio;

d) No exerclcio do controle intemo dos atos da adrninístracáo, determinar as

providéncias exigiaas para o exerácio do controle externo da Administracáo

Pública Municipal Dire:a e Indireta a ('.argoda Cámara Municipal, cam o auxilio

do Tribunal de Cantas;

GDVElINO MUNICiPAl DE
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o) SistematiZar Informa;;oes corn o tim de estabelecer a relaeáo custo/benefic;o

para auxitrar o processo decisório do Municipio;

p) Implementar o uso de ferramertas de lécnologia da informa¡yao como

instrumento de controle social da Administra;;ao Pública Municipal;

q) Tomar medidas que confiram trar.sparér.cia integral aos atos da gestaD do

Executivo Municipal inclusive dos órgaos da Administra~o Indireta;

r) Criar comissóes para o fiel currprimento das suas atribuicóes:

s) lmp,ementar medidas de rntegrayao e controle social da Admínístracao

MunidpaJ;

t) Promover medidas de onemacao e eoucacao com vistas a dar eteuvmace ao
Controle Social e a Transparencia da Gestáo nos órgaQs Adrninlstracáo Pública

Municipal;

legitinidaúf:!, economicklade e razoabllidade, inclusive solicitando pareceres de

auditores nscaís municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;

j) Orientar e supervisiona' tecnicamente as atividades de fiscalizacáo ñnance.ra
e auditona na Adminislra~o Municipal;

k) Expedir atos normativos concementes á ñscalízacáo ñnanceira e a auditoria

dos recursos do Monicipio:

1) Proceder ao exame prévio nos processos originarios dos aíos de gestao

orearncntéria, manceLo e patrirnontal dos órgáos da Adrmrustracáo Pública

Municipal e nos de aprcacao de recursos püblcos municipais nas entidades de
dlrelto privado;

m)Promover a apuracáo de denuncias formais, relativas a irregularicades ou

ilegalidades pratícadas, em relac;áo aos atos ínanceiros e crcarnentários, em

.qualquer órgao da Administra9fio Muniq,al;

n) Propor ao Prefeito Municipal a aplicacáo das san~es cabiveis. conforme a

lecgfsla¡;;aovigente. <'lOS gestores inadimplentes. podendo, inclusive, sugerir o

blcquaío de traosferéncias de recursos do Tesouro Municipal e de contas

bancárias;

Cobj"Jlfll do Prefeita
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al Assessorar o ~onlrolador Interno;

b) Quando realizado auditonas exerccr funyoes de assessoramento ao

Controlador Intemo auxiliando-o na anéüse dos ates ñranceíros e orcamentartos

dos órgáos do Poder Executivo com a legali:1adeorcamentána do Municipio;

e) Auxifiar o Controlador Interno na ñscallzacác e no cumprimenlo do dlsposto

na Le; Complementarn·. 101.de 04 de maio de 2000;
d) Assessorar o Controlador Interno na verífcacáo da exatidilo e a regularidade

das contas e a boa execueáo do orcarnento, adotando medidas necessárias ao

seu fiel cumprimento:

.e) Monitor;:¡r.accmpanhar, fiscalizar e avaliar plOcessos;

f) Assessorar ° Controlador Interno. no estudo de propostas e possiveis

elteracóes na lOO, quando necessério:

g) Buscar manter registro sobre os processos de Iicitat;ao existentes no

MU1lciplo;

ATRl8Ult;;ÓES:

u) Participar dos Conselhcs de Desenvolvimento Municipal. de Saúde. Educacáo

e Assisténcia Social. na forma prevista no regllamen10 de cada órgao;

v) Proceder, no ambito do seu Órgao, á gestao e ao controle financeiro dos

recursos orcamentárícs previstos na sua Uridade. bem como á 9estáo de
pesscas e recursos matedais existentes, am consonancia com as diretrizcs e

regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

w)Velar para que sejam revistos ou suspensos temporaríameute os contratos de

prcstacáo de servicos terceírízados, assim considerados aqueles executados por

urna contratada, pessoa luridica ou física especializ.ada. para a contratante

....reteñura Municipal de Orós, caso a contratada lenha pendencias liscais ou
jurldicas.

x) Exercer outras atividadEs corretatas.

CARGOS: ASSESSORES TECNICOS (1,11e 111)
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h) Representar o Controlador Interno na ausencia desle em qualquer evenlo

para o qual o mesmo for convidado a participar. podendo exercer lodos os

poderes Inerentes ao seu superior imediato quando autorizado.

i) Promover estudos para proposlcáo de aros nonnativos concemenles ao
controJe;

J) Acompanhare avaliar o desempenho dos setorss da Cámara Municipal;

k) Executar tarefas de apero as atividades da Con:roladoria Gefal.

1) Execular outras alividades ccmpatíveís com a fun~o. deterrninadas pelo
Controlador Geral.

m)Promover, acompanhar e cdertar o Sistema de Controle ce Gustos;

n) Organizar e manter atualizada a base de dados, os documentos e os arquivos
de intefesse da Controladoria GeraJ;

o) Realizar estudos e pesquisas sob-e os pontos críticos do controle interno ne

responsabilidade des administradores:

p) Execular outras ativida1es compativeis com :: fun~. determinadas pelo
Controlador Ge~at.

Cal:..in€'t2do P'ttfeito

6OVERNO MUMICIPAl DE

OROS


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)
	NPSCN009.pdf (p.9)
	NPSCN010.pdf (p.10)
	NPSCN011.pdf (p.11)
	NPSCN012.pdf (p.12)
	NPSCN013.pdf (p.13)
	NPSCN014.pdf (p.14)

