
•••.~."....

••••••••••••••••
=-••••••••••••••••••••••••••••

C· I'liHtI\".t.líU"~r;l{;AUl;.,r.p.l'l

ABRALIA
1
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LEI MUNICIPAL 379/2006, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.

"Dispõe sobre a cnaçao e funcionamento do
Sistemade Controle Interno no âmbito do Poder
Legislativo Municipal de Santa Cruz Cabrália,
Estado daBahia e dá outras providências."

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA. ESTADO DA BAHIA. no uso das suas
atribuicões. faz saber que a Câmara municipal. aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I

DA CRIAÇÃO ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Art. 1.° - Fica criado o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de
St.a C. Cabrália-Ba., com finalidade, competência e funcionamento definidos nesta lei.

Art. 2.° - O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Santa Cruz
Cabrália atuará de forma integrada com o órgão responsável pelo Controle Interno do Poder
Executivo Municipal no cumprimento das funções institucionais de controle que lhe são atribuídos.

Art. 3.° - As atividades da responsabilidade do controle interno são aquelas
necessárias à fiscalização dos atos administrativos e contábeis praticados pelo Presidente e ouros
agentes responsáveis pela administraçãodo Poder LegislativoMunicipal.

CAPíTULO II

DA FINALIDADE DO CONTROLE INTERNO

Art. 4.° - O Sistema de Controle Interno do Poder legislativo Municipal atuará prévia,
concomitante e posterior a cada ato, com o objetivo de avaliar a ação administrativa e a regular gestão
fiscal, por intermédio, da fiscaUzação contábil, financeira, orçamentária. operacional e patrimonial,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, ampliação correta dos recursos repassados ao
Poder legislativo.

Art. 5.° - O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal, integrará à
Unidade Orçamentária da Câmara Municipal, com as seguintes a1ribuições.

I - Verificar a regularidade de programação orçamentária e financeira, avaDando o
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
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execução dos programas e atMdades previstos no Orçamento do Município para o Poder
Legislativo, no mínimo uma vez por ano;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência,
economicidade e efetividade da gesta orçamentária, financeira e patrimonial dos atos
praticados pelo Gestor do Poder Legislativo Municipal;

III " Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

IV - Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

V - Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economícidade e
razoabíHdade;

VI - Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e
"despesas de exercícios anteriores";

VII - Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo para retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei n,o 10112000, caso
haja necessidade;

VIII ~ RaaUzar o controle dos Umites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar,
processado ou não;

IX - Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atas
de admissão de pessoal, a qualquer título, no âmbito do Poder Legislativo Municipal;

X - VerifICar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XI - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle
Interno, inclusive quanto à edição de leis, regulamentos e orientações;

Art. 6.o ~ O Sistema de Controle Interno no legítimo exercício das atribuições que lhe são
conferidas nesta Leí, fiscafizará e acompanhará de forma específica:

I - A execução orçamentária e financeira;
II - A gestão do sistema de pessoal ativo e inativo do Poder Legislativo Municipal;
III - Os bens patrimoniais;
IV - Os veículos e combustiveis;
V - Os bens em almoxarifado;
VI - As ticitações, contatas e ouiros instrumentos legais;
VII - As obras públicas, principalmente reformas no âmbito do poder legislativo;
VIII - A despesa;
IX - A receita;
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x - A observância dos limites constitucionais;
XI - Os precatórios e sentenças judiciais.

cAPiTUlam

DA COMPETÊNCIA ATRIBUíDA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 7.° - Compete ao Sistema de Controle Interno do Poder legislativo Municipal:

I - normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais praticados pelo Poder
Legislativo Municipal, em observância às disposições contidas na lei Complementar Estadual
n.o 06, de 06 de dezembro de 1991 e demais normas emitidas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Barna.

II - Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme
estabelece o artigo 54 da Lei Complementar Federal n.o 101, de 04 de maio de 2000, o qual
será também assinado pelo agente público do Sistema de Controle Interno.

III - Apurar os atos ou fatos que apontem indícios de irregularidades praticadas por agentes
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos pagos pelo Poder legislativo, dar
ciência desses ao Presidente e à Divisão de Contabilidade da Câmara Municipal para adoção
das providências cabíveis.

IV - VerifICar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei
8.666/93 dos procedimentos lcitatórios e respectivos contatas efetivados e celebrados peta
Câmara Municipal;

V - AvaHar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas e definidas para o Poder
Legislativo Municipal, no Plano Plurianual, e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPITULO IV

DA IMPlATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ati. 8.° - O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal será chefiado por um
Coordenador de Con1ro1eInterno, que no desempenho de suas atribuições institucionais poderá emitir
relatórios, realizar inspeções, formular pareceres e outros pronunciamentos voltados a identifICar e
sanar as possíveis irregularidades.
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Art. 9.0 - Como forma de ampliar e facilitar a aiJação e fisca&zaçãodo Sistema de Controle
Interno fica autorizado acesso irreslito do Coordenador de Controle Intemo a documentação pública
disponível na Câmara Municipal.

Art. 10.0 - As instruções normativas emitidas pelo Sistema de Controle Interno, com a
finalidade de estabelecer padronização sobre a forma de Contole Intemo e esclarecer as dúvidas
existentes, são de observância obrigatória no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 11.0 - O responsável pelo Sistema de Controle Interno, ao tomar conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência, de imediato ao Presidente da Câmara
Municipal para a adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade soHdária.

Parágrafo único - Na comunicação ao Chefe do Poder PúbHco Legislativo e à Divisão de
Contabilidade, o Coordenador de Controle Interno indicará as providências que poderão ser adotadas
para:

, - Corrigir a ilagafidade ou irregularidade apurada;
II- Ressarcir o eventual dano causado ao Erário;
III - Evitar ocorrências semelhantes,

Art. 12.0 - Ao anexo I, da Resolução nO.04/97 e suas alterações posteriores, fica criado o
Cargo de Coordenador de Contola Interno, nivel11, vencimentos mensais no valor de R$ 1.700,00
(Hum mil e setecentos reais), a ser provido por ser servidor efetivo ou de carreira, dos quadros de
servidores do Poder Legislativo Municipal, garantindo ao mesmo capacitação técnica necessária, com
livre nomeação e exoneração do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 13.0 - Para emissão do ato de nomeação do Coordenador de Controle Interno. o
Presidente da Câmara Municipal observará se a pessoa a ser nomeada atende ao menos, um, ou
mais desses requisitos, pela seguinte ordem de preferência.

I-Possui nível superior na área de Ciências Contábeis. Economia, Direito ou Administração;
II - Ter desenvolvido projetos e estudos técnicos de reconhecida utiidade para os interesses
municipais., ;
lU - Ter maior tempo em Administração Pública.

Art. 14.0• O cargo de Coordenador de Controle Inlemo não poderá ser exercido por servidor
que:

I - Estiver em estágio probatório em outra função na Administração Pública;
II - Tiver sofrido penalidade adminis1rativa, civil ou penal transitada em julgado que
desabonem sua conduta;
III - Desenvolva notória atividade porrtico-partidária, sendo membro de Díretório de Partido
Político.

Art. 15.° - O Coordenador de Controle Interno deverá encaminhar a cada 03 (três) meses, o
relatório geral de suas atividades ao Presidente da Câmara Municipal.
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Art. 16.0 - Constitui em garantias do ocupante do Cargo de Controlador Interno:

I- Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e
indireta;

ii - O acesso a quaisquer documentos. informações e banco de dados indispensáveis e
necessários ao exercício das funções de controle interno.

lU ~ Impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder
Legislativo e até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último
ano do mandato para disponibilidade pública.

Parágrafo 1.° - O agente público que. por ação ou omissão. causar embaraço.
constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade de Controle In1emo no desempenho de
suas funções institucionais. ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa.

Parágrafo 2.° - Quando a documentação ou informação prevista no Inciso II deste artigo
envolver assuntos de caráter sigiloso, a unidade de Controle Interno deverá dispensar
tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Presidente do Legislativo.

Parágrafo 3.° - O servidor lotado na Unidade de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre
dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício
de suas funções utilizando-os. exclusivamente. para a elaboração de pareceres e relawios
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Afl 17.° - Além do Presidente da Câmara Municipal e do responsável pela Tesouraria do
Poder Legislativo, o Controlador In1emo assinará conjuntamente com o Responsável pela
Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal. de acordo com o Art 54 da Lei 101/2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 18.° - O Controlador Interno fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da
Unidade de Controle Interno através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma
de sua afuação e demais orientações.

CI\PÍTULOVI

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS

Ati. 19.° - O Poder Legislativo estabelecerá. em regulamento. a forma pela qual qualquer
cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Poder Legislativo,
relativos à execução dos orçamentos e prestação de contas.

Ati. 20.° - Os servidores lotados na Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a
receber treinamentos específicos e participarão obrigatoriamente:
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I - de qualquer processo de expansão da informatização do Legislativo Municipal, com vistas
a proceder à otimização dos serviços prestados pelo Sistema de Controle Interno;

U- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 4 (quatro) vezes por ano.

Art. 21.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubHcação, ficando revogadas 88
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 25 DE OUTUBRO DE 2006.


