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LEI N°: 658/2001-

Amontada

(CE), 16 de Janeiro

de 2006.

CRIA 0 SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DA
ADMINISTRA<;AO
DIRETA
E INDIRETA
DO
MUNiCiPIO
DE AMONTAOA
E oA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
A Camara Municipal de Amontada, Estado do Ceara, atraves de
seus representantes legais aprova a seguinte Lei:

Art. 1°. Em cumprimento

ao determinado
no artigo 74 da
Constituicao Federal enos artigos 76 a 80 da Lei n". 4.320, fica criado, como
orgao de Assesjoramento
integral da Administracao
Municipal, 0 service de
Controle Interno que funcionara sob a denominacao
de SISTEMA
DE
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

Paragrafo Unico - 0 Sistema de Controle Interno subordinado
diretamente
ao I Gabinete do Prefeito, tem como objetivo principal 0 de
promover,
coordenar
e executar
acoes necessaries
implernentacao,
acompanhamento,
execucao e avaliacao do sistema de controle interno do
Poder Executivo'l com a finalidade de:
I r Participar do processo de planejamento e acornpanhar a
I elaboracao
do Plano Plurianual,
da Lei de Diretrizes
Orcarnentarias e dos Orcarnentos do Municipio;
II - Estabelecer
mecanismos
voltados
a comprovar
a
legalidade e legitimidade dos atos de qestao e avaliar os
resultados, quanto
eficacia, eficiencia e economicidade
na qestao orcarnentaria,
financeira
e patrimonial
nas
entidades da Adrninistracao Publica Municipal, bem como
na aplicacao de recursos publicos por entidades de direito
privado;
,.
,.;
III - Verificar a requtaridade da proqrarnacao
orcarnentaria e
financeira, avaliando 0 cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual,
a execucao
dos programas
de
governo e do orcarnento do Municipio;
IV - Apoiar 0 Controle Externo no exercicio de sua funcao
institucional,
V l Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execucao da
despesa,
inclusive
a reqularidade das licitacoes
e
contratos, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade,
economicidade e razoabilidade;
VI - Emitir relat6rio, por ocasiao do encerramento do exercicio,
sobre as contas eo balance geral do Municipio;
VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar
execucao da receita
bem como as operacoes de credito;

a

a

I

a

.,

.>;
'I_

I
I

i

Governo Municipal de Amontada
C.N.?).06.582.449/000/-9/

- C.C.F 06.920.220-6

Praca Coronel Antonio Bela N . o 651 - Centro

AMONTADA

I

U-:vi :-lOVO TE~O

VIII -

IX -

I

X -

XI I

XII XIII-

XIV -

XV -

CEP 62540-000 - Fone: (Oxx88) 3636.1134
Amontada - Ceara

Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilizacao
dos
recursos provenientes de celebracao
de convenios. as
despesas correspondentes a prestacao de contas;
Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos
aos atos de adrnissao e desligamento
de pessoal, a
qualquer
titulo,
na adrninistracao
direta
e indireta
municipal, incluidas as fundacces instituidas ou mantidas
pelo Poder Publico Municipal;
Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrucao de processos
referentes a compras, alienacoes,
licitacoes e atos de
aposentadoria;
Efetuar 0 acompanhamento
sobre as medidas adotadas
para 0 retorno da despesa total com pessoal aos limites
legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar
n° 101/00;
Manter registros sobre a cornposicao
e atuacao das
cornissoes de ticitacoes:
Manifestar-se,
quando
solicitado
pela Adrninistracao,
acerca
da regularidade
e legalidade
de processos
licitat6rios, sua dispensa ou inexigibilidade
e sobre 0
cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros
instrumentos conqeneres:
__
...
Proper a melhoria ou irnplantacao
de sistemas
de
processamento eletr6nico de dados em todas as atividades
da adrninistracao publica municipal, com 0 objetivo de
aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e
melhorar 0 nivel das informacces:
Instituir e manter sistema de mtorrnacoes para 0 exercicio
das atividades finalisticas do Sistema de Controle Interno
do Municipio;
J'

Art. 2° Para

desempenho de suas atividades e finalidades
unico do Art. 1°, 0 sistema de Controle Interno se
0

dispostas no Paraqrato
rnanifestara atraves de:
1- Relat6rios com anatises, diagn6sticos e recornendacoes:
,,lnspecoes in loco para acompanhamento,
fiscalizacao e
orientacao:
I" - lnstrucoes normativas, disciplinando
e regulando
a
execucao de atividades;
IV - Parecer escrito;
§ 1 ° - Podera 0 Sistema de Controle Interno solicitar parecer
escrito sobre assuntos especificos
Assessoria
Juridica,
Engenheiros,
Contador Geral, e aos demais profissionais que cornpoem a Adrninistracao
Municipal.
.
§ 2° - Constitui obriqacao do Orqao de Sistema de Controle
Interno a guarda da cccumentacao.
em via de usc exclusivo do Tribunal,
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relativamente
a cada mes encerrado, em sala separada
das unidades
administrativas; I
.'
_
§ 3° - Fica 0 Poder Executive autorizado a regulamentar as acoes
e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.
Art. 3° Responderao solidariamente ao Ordenador da Despesa os
Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares
e por outros atok ilegais, exceto se os rnesrnos tiverem m~nifestado. p.or escrito
ao Chefe do E~ecutivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providencias ao
tomarem conhecimento das ilegalidades.
Art. 4° Ficam criados na Orqanizacao Administrativa da Prefeitura
Municipal de A1ontada, os seguintes cargos:
SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO (SCI)
_.-

REMUNERA<;AO

Simbolo

Denorninacao

Quant.

GRAT

VENC
.4._

01
r-----.
01
02

Coordenador
Interno

Geral do Controle

de Controle
Assess10r Tecnico
Interno
Gerente de Controle Interno

preenchido,
Municipio.

---------

---------

2.000,00

I

105.30

596,30

-702,00

I

51,60

292,40

344,00

-----

DNS-1

TOTAL

I
DAS-2

§ 1° - 0 cargo de Gerente de Controle
obnligatoriamente, por servidores pertencentes

Interno devers ser
ao quadro efetivo do

§ 2° - 0 cargo de Coordenador Geral do Controle Interno e de
livre norneacao e exoneracao pelo Chefe do Executivo Municipal e devera ser
preenchido pori pessoa que tenha formacao superior em Ciencias Contabeis,
Direito ou com experiencia comprovada em adrninistracao publica.
§ 3° - Os cargos de que trata 0 Art. 4° de livre norneacao e
exoneracao pelo Chefe do Executive Municipal, d~~ recrutamento restrito ao
quadro de servidores efetivos da Adrninistracao
Direta do Municipio. Sera
preenchido por pessoa que possua formacao ao nivel de segundo grau
comprovada experiencia na area contabil ou financeira.
Art. 5° Nenhum processo, documento ou intorrnacao pod era ser
negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercicio
das atribuicoes inerentes as suas atividades sob pena de responsabilidade
adrninistratjva.j
.
§ 1° - Quando a docurnentacao ou intorrnacao prevista neste
artigo envolver assuntos de carater sigiloso, devers ser dado tratamento
especial, de acordo com 0 estabelecido no regulamento proprio.
,
§ 12°. ~ 0 funcionario qU,e exerc~r func;~es de controle. in.terno
devera quarcar siqilo sobre dados e inforrnacoes obtidos em decorrencia do
exercicio de suas funcoes e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalrzacao,
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utilizando-os, exclusivamente,
para a elaboracao de pareceres destin ados
chefia imediata e do Prefeito Municipal.
Art. 6°
Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas
atriouicoes, e facultado impugnar, mediante representacao
ao responsavel,
quaisquer atos de qestao realizados sem a devida tundarnentacao legal ou em
desacordo com a Iclassificay80 orcarnentaria do Orcarnento do Municipio.
Art. 7° Para efeito de controle, deverao ser enviados ao orqao ora
criado, capias de todos os atos emanados da Adrrunistracao Municipal Oireta e
Indireta.
Art. 8° Objetivando facilitar 0 desempenho de suas atribulcoes, os
funclonarios do Sistema de Controle Interno possuirao documento especial de
identidade funcional.
Art. go
0 Sistema de Controle Interno, como orqao de
Assessoramento', ficara subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Art. 10 - As despesas decorrentes da execucao, desta Lei
correrao
conta de dotacoes orcarnentarias do fiuente exerclcio, podendo 0
Prefeito Municipal suplernenta-las, se necessario, observando, para esse fim, 0
disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de marco de 1964.
Art. 11 - Revogam-se as disposicoes em contra rio entrando a
presente Lei e~ vigor na data de sua publicacao.
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PA<;O DA PREFEITURA
(dez) dias do rnes de Janeiro de 2006.
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