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LEI N°:04912007 - Mucambo (CE). 21 de Novembro de 2007 

• 
CRIA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA 
ADMINISTRACAO DIRET A E INDIRET A DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO EDA OUTRAS PROVID�NCIAS. 

Faco saber que a Camara Municipal de Mucambo. aprovou e eu Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei 

Art. 1° Em cumpr,mento ao determ,nado no artigo 74 da constuucao Federal 

e nos artrqos 76 a 80 da Lei n°. 4 320. fica crlado, como Orgao de Assessoramento integral da 

Adrmrustracao Municipal. o service de Controle lnterno que funcionara sob a denornmacao de 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

• • Paragrafo Unico - 0 Sistema de Contrjle lnterno subordinado diretamente ao 

Gab1nete do Preterto, tern como objetivo principal o de prornover coordenar e executar acoes 

necessarias a rnolementacao, acompanhamento. execucao e avaliacao do sistema de controle 

interno do Peder Executivo. com a finalidade de 

I - Parucipar do processo de plane jarnento e acompanhar a elaboracao 

do Plano Plurianual. da Le, de Dir etrizes Orcamentarias e dos 

Orcarnentos do Muruclpro, 

II - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legahdade e 

legitimidade dos atos de gestao e avanar os resuftados. quanta a 
eticacia, etrciencia e economicidade na gestao orcarnentarla. financeira 

e patrimonial nas entidades da Adrrurustracao Pubhca Municipal. bem 

come na aphcacao de rectxsos publicos por entidades de dire,to 

pr iv ado: 

Ill - Verificar a regularidade da proqrarnacao orcamentaria e financeira, 

avahando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual. a 

execucao dos programas de governo e do orcamento do Munic,p,o; 

IV - Apoiar o Contr ole Externo no exerclcio c.le sua Iuncao mstitucronal. 

V - Onentar acompanhar e trscanzar as f ases de execucao da despesa, 

inclusive a regularidade das licita<;Oes e contr atos, sob os aspectos da 

!egalidade. legitimidade economicidade e r azoabilioade: 

<jl------ 
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Ermtir relatono. per ocasiao dotfncerramento do exerclcio. score as 

contas e o batanco geral do �
uniclpio: 

Orientar. acompanhar e fiscalizar a execucao da receita bem como as 

operacoes de credito: 

Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilizacao dos recurses 

pr overuentes de celebr acao de ccnveruos, as despesas 

correspondentes a prestacao de contas. 

IX - Orientar. acompanhar e f iscaliz.ar os processos retativos aos atos de 

acmssso e desligamento de pessoal, a quafquer tltulo, na 

administracao direta e indireta municipal, incluldas as tundacoes 
instituldas ou mantidas peto Peder Publico Municipal; 

X - Onentar acompanhar e fiscalizar a instrucao de processes referentes 

a compr as, auenacoes licita�oes e atos de aposentadoria: 

XI - Ef etuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno 

da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 

22 e 23, da Lei Complementar n° 101/00; 

XII - Manter reg1stros sobre a composicao e atuacao das comissOes de 

ncitacoes 

XIII - Marnf estar-se. quando solicitado pela Adrrunistr acao, acerca da 

regularidade e legalidade de processes licitat6rios. sua dispensa ou 

inexigibilidade e sabre o cumprimento e/ou legalidade de atos. 

contratos e outros instrumentos conqeneres. 

XIV - Propor a mefhoria ou implantac;ao de sistemas de processamento 

eletr oruco de dados em todas as ativioades da adrrurustracao pubhca 

municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos. agilizar 

as retinas e mefhorar o nlvel das informa�oes. 

XV - lnstituir e manter sisterna de intorrnacoes para o exercicio das 

atividades finallsticas do Sistema de Controle lnterno do Municlpio; 

Art. 2° Para o desempenho de suas atividades e finalidades drspostas no 

Paragrafo umco do Art 1°, o sistema de Controle lnterno se rnarutestar a atraves de 

I - Relatorios com anauses, d1agn6sticos e recornendacoes: 
.. 

II - lnspecoes in loco para acompanhamento. fiscalizae:ao e orientacao: 

Ill - lnstrucoes normativas disciplinando e regulando a execucao de 

atividades: 

IV - Parecer escrito, 

VI - 

VII - 

VIII - 
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§ 1° Podera o Sistema de Control�terno sohcitar parecer escrito sobre 

assuntos especincos a Assessona Jurtoica, Enqennerr os. Contador Geral. e aos demais 

profissionais que compaem a Admirustr acao Municipal. 

§ 2° - Constitui obnqacao do Orgao de Sistema de Controle lnterno a guarda da 

docurnentacao, em via de uso exclusive do Tribunal. refativamente a Cada mas encerrado, em 

sala separada das unidades admirustr ativas 

§ 3° � Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as acoes e atividades 

do Sistema de Controle lnterno mediante decreto 

Art. 3° - Responderao solidariamente ao Ortlenador da Despesa. os Membros 

do Sistema de Controle lnterno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, 

exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executive ou ao Tribunal de 

Contas e soncuaco providencias so tomarem conhecimento das irregularidades ou ilegalidades 

Art. 4° Ficam criados na Orparuzacao Adrrsnistrativa da Prefeitura Municipal de 

Mucarnbo. os seguintes cargos 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) 

[ �u�nt,dade f Denorrunacao 
! 01 f Coor denad-or. Gerardo. Cont role -Inferno�-- 
1 

f 02 AssessorTecnico de Controle lnterno 

gen 'e deControle lnterno 

Simbolo ·, Vencmento- I 
Despadronizado --,-- 1540.00 ·1 

. CC-I f-----ffflf,tnj 
-rr- r: -·3ao; 

1 

§ 1° - 0 cargo de Agente de Controle lnterno devera ser preenchido, 

obnqatortamenta par servidores pertencentes ao quadro efetivo do Municlpio 

§ 2° - 0 cargo de Coordenador Geral do Controle lnterno e de livre norneacao e 
exoneracao pelo Chefe do Executivo Municipal e devera ser preenchido por pessoa que tenha 

torrnacao superior em Ciencias Contabeis. Administra�ao. Oireito ou com experiencia 

cornprovada em admmrstracao publica 

§ 3° - O cargo de Assessor Tecruco de Contr ole .nrerno e de hvre norneacao e 

exoneracao pelo Chef e do Executivo Municipal. de recrutamento restrito ao quadro de 

servidores efetivos da Adrnimstr acao. e sera preenchido por pessoa que possua torrnacao en 

nivel de segundo grau, corrorovada experiencia na area contabil ou financeira. 
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Art. 5° Nenhum processo, documento ou informa�ao podera ser negado aos 

integrantes do Sistema de Controle lnterno ora cnaoo, no exercicio das a\ribui�Oes inerentes as 
suas atwidaoes sob pena de responsabilidade admirnstr�tiva. 

§ 1 ° - Quando a docurnentacao ou informa<::ao prevista neste artigo envolver 

assuntos de carater sigiloso, devera ser dado tratamento especial. de acordo com o 

estabelecido no regulamento proprio 

§ 2° - O tuncionano que exercer tuocoes de controle interno devera guardar 

sigilo sobre dados e mtormacoes obtidos em decorr encia do exerctcio de suas tuocoes e 

pertmentes aos assumes sob a sua uscahz acao. utilizando-os. exciustvarnente, para a 

elaboracao de pareceres destinados a chefia imediata e do Prefeito Munidpal 

Art. 6° Ao Sistema de Controle lnterno. dentro de suas atnbutcoes, e facultado 

,mpugnar, mediante representacao ao responsavel, quaisquer atos de gestao realizados sem a 

oevioa fundamentacao legal ou em desacordo com a classtticacao orcarnentaria do Orcameruo 

do Murnci p10 

Art. 7° Para efeito de contr ote, deverao ser enviados ao Orgao ora cnaco, 
copras de todos os ates emanados da Aominstracao Municipal Direta e lndireta. 

Art. 8° Objetivando facilitar o desempemo de suas atnbucoes. os funcionarios 

do Sistema de Controle lnterno possurao documento especial de identidade funcionot 

Art. 9° 0 Sistema de Controls lnterno. coma orgao de Assessorarnento, ficara 

subordinado diretamente ao Chefe do Poder Execut,vo Municipal 

Art. 10 As cespesas decorrentes da sxecucao desta Lei correrao a conta de 

dotacoes orcamentanas do fluente exerclcio. podendo o Prefeito Municipal suplementa-las, se 

necessario, observando para esse fim. o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de 
rnarco de 1964 

Art. 11 Revogam-se as oisposrcoes em comrano entrance a presente Lei em 

vigor na data de sua pubucacao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, aos 21 (vinte e um) dias do mes 

de novembro de 2007 
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