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Prefeitura Municipal de
CONCEICAO DO JACUIPE

Gabinete do Prefeito
Praga Manoel Teixeira de Freitas, s/n° -Centro ~ Tel.: (075) 3243-2324
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LEI N° 382/2006
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0   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   CONCEICA0   DE   JACuipE,   no   uso   de   suas
atribui¢6es legais que lhe garante a Lei Organica Municipal:

FAeo  SABER que a Camara Municipal  de Conceigao de Jacuipe decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art.   10  Fica  instituida  a  Controladoria,  6rgao  central  do  Sistema  de  Controle  Interno  da
Camara de Vereadores do Municl'pio de Conceigao do Jacufpe, com a fungao de fiscalizar e
controlar as contas phblicas, avaliar os atos do Poder Legislativo Municipal,  sempre zelando

pelos princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiencia e tambem
a legitimidade, economicidade, transparencia e objetivo ptiblico.

§   1°  a  Controladoria  tera  atuacao  no  Poder  Legislativo,  criando  urn  Sistema  de  Controle
Interno, atribuigao de responsabilidade de 6rgao descrito no caput, 6 o conjunto de ag6es de
todos  os  agentes  ptiblicos,  para que  se  cumpram,  no  Poder  Legislativo,  os ja  mencionados
princfpios  constitucionais  abrangendo  toda  a  esfera  do  Poder  Legislativo  permissionarios  e
concessionarios de servicos pdblicos.

Art. 2° a Controladoria do Poder Legislativo, como unidade operacional,  fica constituida da
seguinte estrutura :

a)    Controlador   Geral   -  Cargo   em   Comissao,   de   livre   nomeagao   e   demissao   pelo
Presidente     da     Camara     de     Vereadores,     responsavel     pela     coordenagao     e
operacionalizagao do sistema;

b)   Agente de Controle interno -Cargo em Comissao de livre nomeagao e demissao pelo
Presidente  da  Camara  de  Vereadores,  responsavel  pela  diregao  do  sistema  e  pelo
assessoramento ao Controlador Geral;

c)   Auxiliar de  Controle Interno - Servidor efetivo e estavel  designado  com  atribuig6es
ampliadas, para auxiliar o Agente de Controle Interno.

Art  3°  Para  compor  a  Controladoria,  ficam  criados  na  estrutura  administrativa  do  Poder
Legislativo os Cargos em Comissao de Controlador Geral e o de Agente de Controle Intemo,
e o cargo de Auxiliar de Controle Intemo, com os requisitos e vagas.

Paragrafoterceiro-0AuxiliardeControlelnterno,servidorefetivoeestavel,comformagao
em  ni'vel  m6dio,  indicado  e nomeado com  funcao  gratificada pelo Presidente da Camara de
Vereadores, com numero de vagas correspondente a uma por unidade orgamentaria do Podcr
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Legislativa  Municipal,  percebera  uma  gratificagao   equivalente  a  30%  (trinta  por  centoo
incidente a remuneragao optada, enquanto na fungao cumulada.

Art.  40  A  Controladoria  atuara  de   forma  integrada  e   formal,   cabendo-lhe  expedir  atos
numerados contendo instrug6es sobre rotinas, procedimentos e responsabilidades funcionais;
fiscalizar,  controlar  e  analisar  as  ag6es  de  diversos  Setores  do  Poder  Legislativo,  processar
denuncias afetas a gestao fiscal; elaborar e publicar Relat6rio de Controle Interno, atendendo
obrigatoriamente  as  disposic6es  decorrentes  da  legislagao  flscal  e/ou  resolug6es  do  Tibunal
de Contas.

Paragrafo Unico -Sem prejufzo do disposto no caput, a Controladoria deve exercer controle
interno quanto ao seguinte:
1    -    Pessoal    -    admissao/contratagao,    exoneracao/demissao,    aumentos    diferenciados,
concessao de gratificag6es, frequencias, diarias e outros atos de gestao de pessoal;
a) Receita-renuncia -por agao ou omissao;
b)   Despesa   -   equilibrio   em   relagao   a   receita   arrecadada,   cumprimento   dos   princi'pios

previstos  no  artigo  1°  desta  Lei,  empenho    -liquidacao    -pagamento,  despesas  de    carater
continuado e de expansao ou aperfeigoamento da acao do Poder Legislativo;
c)  Licitag6es  e  contratos  -  despesas  nao  inclul'das  nos  processos  licitat6rios,  os  processos
licitat6rios e os contratos;
d)   Obras   -   de   acompanhamento,   paralisadas,   cronogramas   fisico-financeiros,   projetos,
responsabilidade tecnica, formalidades de recebimento, caugao e liberagao;
e) Analise Patrimonial:
el)   Ativo   Financeiro   -   comprometimento,   recursos   vinculados,   controles   bancarios   e
responsaveis.
e2)   Passivo   Financeiro   -   controle   da   Divida   Fundada,   documentagao   legal,   inscrigao,
amortizacao e saldo comparado com a receita arrecadada.
e3) Ativo Permanente -   Controle dos bens.
e4)   Passivo   Permantente   -   controle   da  Divida  Fundada,   documentagao   legal,   inscrigao,
amortizagao e saldo comparado com a receita arrecadada.
e5)   Patrim6nio   liquido  -  analise   com   observancia  dos  possiveis   efeitos   do   sistema  de
compensagao;

D Relat6rios Especiais:
fl) custo individualizado da frota;
f2) outros custos.

Art  50  0  agente  ptiblico  que,  por  agao  ou  omissao,  causar  embarago,  constrangimento  ou
obstaculo a atuagao da Unidade operacional de Controle Intemo no desenvolvimento de suas
fung6es institucionais sera responsabilizado administrativa, civil e criminalmente.

§  Unico  -As  infrag6es  aos  principios  constitucionais  referidos  no  artigo  1°,  assim  como  a
conduta   descrita   no   caput,   em   se   tratando   de   agente   pdblico,   sem   prejuizo   de   outras
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providencias   cabfveis,   serao   apuradas   e   penalizadas   mediante   processo   administrativo,
garantindo   o   contradit6rio,   na   forma  prevista  no   Estatuto   dos   Servidores   Municipais   e
legislagao correlata.

Art.6°EstaLeiComplementarentraemvigornadatadesuapublicacao.

Gabinete do Prefeito
Conceigao do Jacufpe, 22 de Setembro de 2006


