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Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das
Vedações e Garantias.

Seção I
Organização da Função

Art. 7o. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em
nível de Secretaria Municipal , vinculada diretamente ao Prefeito
Municipal , com o suporte necessário de recursos humanos e
materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle
Interno do Município.
Seção II
Provimento dos Cargos
Art . 8o. Fica por força desta lei instituído no Quadro
de Cargos do Poder Executivo , o seguinte cargo em comissão, de
livre nomeação e exoneração, a ser preenchido por profissional
que possua qualificação técnica , conforme remuneração constante
do Anexo I , desta Lei
I - 01 (um) cargo comissionado de Controlador
Geral do Municí pio , com as seguintes atribuições ^
a - Todas as atribuições de Secretário Municipal
previstas em Leis Municipais , bem como as competê ncias
específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do
Municí pio;
b - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao
Sistema de Controle Interno;
c - Designar funções e atividades dentre as
competências de cada cargo, como também atividades
transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral;
d - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades
da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou
ilegahdades detectadas , bem como ao Chefe do Poder Executivo
'

Municipal;
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Gerir , acompanhar e exigir o fiel cumprimento
—
dos contratos firmados pela CGM
e

!

f

- Proceder com todas as atividades relacionadas à

gestão de pessoal no â mbito da CGM;
g - Exercer outras atribuições inerentes às funções
do cargo.
Pará grafo Ú nico - O ocupante deste cargo deverá
comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de
escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e
demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária,
financeira, contá bil, jurídica e administração p ú blica, alé m de
dominar os conceitos relacionados ao controle interno.

Art. 9o. Fica criado, para exercício exclusivo na
Controladoria Geral do Município de Altaneira, 01 (um) cargo
p úblico de provimento efetivo de Auditor Municipal de Controle
Interno, voltado às atividades de fiscalização, inspeção e controle,
com as seguintes atribuições:
I - Realizar auditorias, fiscalizações, diligê ncias e
demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas
modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem
como à administração desses recursos, examinando a legalidade,
legitimidade,
impessoalidade ,
publicidade,
moralidade ,
economicidade , eficiê ncia e efetividade dos atos governamentais,
em seus aspectos financeiro, orçamentá rio, contá bil, patrimonial
e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados
por agentes p ú blicos ou privados na utilização de recursos do
Município, elaborando os respectivos relatórios!
II - Realizar outras atividades de manutenção e
aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Municipal!
III - Assessorar o apoio ao controle externo,
auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o
Tribunal de Contas do Estado, quando do encaminhamento de
documentos e informa ções!

^
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IV - Prestar assessoramento administrativo nos
aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto à
legalidade dos atos de gestão;
V - Realizar estudos e trabalhos técnicos que
promovam o incremento da transparê ncia p ú blica , a participação
da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento
do controle social;
VI - Promover atividades inerentes à garantia da
regularidade das sindicâ ncias e dos processos administrativos
disciplinares instaurados no â mbito da Administração Municipal.
§ Io. A investidura nos cargos efetivos de que trata
Caput deste artigo dar -se á por meio de concurso pú blico de
provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso de graduação em
nível superior.
§ 2o. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada
de trabalho do Auditor Municipal de Controle Interno.
*

Seção III
Vedações

Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para o
exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de
Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5
(cinco) anos'

I - Responsabilizadas por atos julgados irregulares,
de forma definitiva , pelos Tribunais de Contas;
II - Punidas, por decisão da qual não caiba recurso
na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo
ao patrimó nio pú blico em qualquer esfera de governo;
Condenadas em processo por prática de
III crime contra a Administração Pú blica ou por ato de improbidade
administrativa previsto na Lei n°. 8.429, de 02 de junho de 1992;
IV Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins,
o (
até 3 terceiro) grau, do prefeito e vice prefeito, dos secretários
municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades

-

-^
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integrantes da administraçã o p ú blica direta e indireta do
Município;
V - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até
o (
3 terceiro) grau, do presidente da Câ mara , do vice - presidente
e dos demais vereadores.

Art. 11.
Os agentes responsáveis pelo
assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos
órgãos/entidades municipais, sob qualquer tipo de vínculo,
poder ão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações
equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.

Seção IV
Garantias

Art. 12. Constituem garantias dos ocupantes dos
cargos que integrantes da Controladoria Geral e dos servidores
que integrarem:

I - a independê ncia 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.
§ Io O agente p ú blico que, por ação ou omissão,
causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da
Controladoria Geral do Município no desempenho de suas
funções institucionais, ficar á sujeito à pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 2o Quando a documentação ou informação prevista
nesta seção envolver assuntos de cará ter sigiloso, a Controladoria
Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de
acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o O servidor lotado na Controladoria Geral do
Município dever á guardar sigilo sobre dados e informações
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrê ncia do
exercício de suas funções, utilizando, exclusivamente , para a

_
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elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade
competente, sob pena de responsabilidade.

CAPITULO VI
Do Apoio ao Controle Externo

Art. 13. No apoio ao controle externo, o Sistema de
Controle Interno deverá exercer , dentre outras, as seguintes
atividades
I - realizar a estrat é gia global anual de auditoria
sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos,
por meio da execução do plano anual de auditoria , culminando no
relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com
os respectivos pareceres e certificados de auditoria , e enviando
estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua
conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de
Gestão do Órgão Central do SCI;
II - organizar e executar, por iniciativa própria,
programação trimestral de auditoria contábil, financeira,
orçament á ria, operacional e patrimonial nas unidades
administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/ CE os
respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento
Interno;
III - realizar auditorias anuais nas contas dos
responsáveis sob seu controle , emitindo relatório de auditoria
conforme estabelecido na Lei Orgâ nica do TCE/CE;
IV - alertar formalmente a autoridade
administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas
Especiais sempre que tiver conhecimento de quaisquer das
ocorrê ncias referidas na Lei Orgâ nica do TCE/CE;
V • acompanhar os prazos para apresentação das
presta ções de contas dos gestores municipais aos órgãos de
controle externo.

-

CAPÍTULO VII
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Das Áreas de Atuação Obrigatória do Sistema de Controle e da
Responsabilidade

Art. 14. Constituirão áreas de atuação obrigatória
do Sistema de Controle Interno de Altaneira , assim definidas
como padrão mínimo de estruturação, a ser cumprido pelos
Poderes Municipais, as seguintes:
I - Execução orçamentária e financeira:
a) Contabilidade;
b) Finanças;
c) Receita Pú blica ;
d) Créditos Orçamentários e Adicionais;
e) Despesa Pú blica.
II - Atos de pessoal;
III • Bens patrimoniais;
IV - Licitações, contratos e convé nios;
V Obras públicas e serviços de engenharia;
VI • Operações de crédito;
VII - Suprimento de fundos, adiantamento, cartões
corporativos;
VIII • Doações, subvenções, auxílios, contribuições
concedidas;
IX • Gestão fiscal;
X - Transparê ncia.
Par á grafo ú nico. Os Poderes Executivo e Legislativo
de Altaneira , conjunta ou separadamente, realizarão estudos
objetivando a ampliação do universo de á reas e ações a serem
controladas, de acordo com as necessidades da sua estrutura e de
sua complexidade organizacional.

Art. 15. Os responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade , dela darão ciê ncia ao TCE/CE, sob pena de
responsabilidade solidária , nos termos do artigo 74 da
Constituição Federal, e do §1° do artigo 80 da Constituição
Estadual.
>
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§1°. Quando da comunicação ao TCE/ CE , na
situação prevista no caput deste artigo, o gestor da Controladoria
Geral do Município informará as providências adotadas para:
I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade
detectada ;
II - determinar o ressarcimento de eventual dano
causado ao er á rio;
III evitar ocorrências semelhantes.
§2° Quando do conhecimento de irregularidade ou
ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que
nã o tenha sido detectado dano ao erá rio, deve o Órgão Central do
SCI anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de
Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas
de Gestão da unidade auditada.
•

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 16. É vedada , sob qualquer pretexto ou hipótese
a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno,
cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 17. O Sistema de Controle Interno não poderá
ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na
estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a
ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de
Controle Interno.

Art. 18. O Poder Legislativo instituirá sua estrutura
de cargos em face da aplicação desta Lei, bem como
regulamentar á a atuação do Sistema de Controle Interno no
â mbito de sua gestão.

Art. 19. As despesas da Controladoria Geral do
Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas
anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

^
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ANEXO I DA LEI N° 721/2018

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
QTD
001

NOMENCLATURA
CONTROLADOR
GERAL DO MUNICÍPIO

GRATIFICAÇÃO
3.600, 00

-

-

-
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ANEXO II DA LEI N° 721/2018
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ PIO
QTD
001

NOMENCLATURA
Auditor Municipal
Controle Interno

VENCIMENTOS

de

2.500, 00

-

-
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relacionadas à proteção, à preservação, à conservação e à recuperação
do meio ambiente.
VI
contribuições, subvenções e auxí lios da União, Estado,
Municí pio e suas respectivas autarquias, empresas pú blicas,
sociedades de economia mista e fundações;
VII
recursos oriundos de convénios, contratos e consó rcios
celebrados entre o Municí pio e instituições públicas e privadas,
observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
VIII recursos oriundos de doações de pessoas f ísicas ou jurídicas e
de organismos privados, nacionais ou internacionais;
IX - rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração
das permissões, concessões ou cessões de áreas remanescentes a
terceiros pelo Município;
XI - rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração
de aplicação financeira;
XII - valores oriundos de condenações judiciais referentes às ações

. .

Art 9o Constituirão passivos do Fundo as obrigações de qualquer

-

natureza que porventura sejam assumidas para a manutenção e
funcionamento de suas atividades.

-

Art. 10. O orçamento do Fundo obedecerá às mesmas regras
estabelecidas nas diretrizes orçamentárias do Municí pio, integrando
seu orçamento geral.

—

.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições contrárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 20 de abril de 2018.

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Eduardo Gon çalves Amorim
Código Identiflcador:F2BA 143 F

ajuizadas pelo Município, em decorrência de atos lesivos ao meio
ambiente;
XIII - outros recursos que por sua natureza, possam ser destinados ao
Fundo.

.

GABINETE DO PREFEITO
LEI N \ 721 DE 20 DE ABRIL DE 2018

Art 4 . Os recursos oriundos do Fundo serão depositados em conta
específica e serão destinados à realização de atividades previstas no
art. 2°, desta Lei.
o

" Dispõe

sobre a instituição do Sistema de Controle
Interno do Municí pio e da Controladoria Geral do
Município de Altaneira na forma que indica e dá
outras providências. "

.

Art 5o O Fundo será gerenciado por um Conselho Gestor que terá as
seguintes atribuições:
I estabelecer e executar a pol í tica de aplicação dos recursos do
Fundo, observadas as diretrizes básicas e prioritárias definidas pela
Administração Municipal;
II - apoiar, acompanhar e avaliar a realização de ações e projetos

-

relativos ao desenvolvimento de tecnologias não agressivas ao meio
ambiente e à sua proteção, preservação, conservação e recuperação;
III - elaborar o plano orçamentário e de aplicação de recursos do
Fundo, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Município, observados os prazos legais do exercício financeiro a que
se referirem;
IV - analisar e aprovar as prestações de contas trimestrais relativas à
aplicação dos recursos do Fundo;
V - encaminhar as prestações de contas anuais do Fundo à Câmara
Municipal;
VI - apoiar e participar da celebração de convénios e contratos
relativos as atividades de interesse do Municí pio.

.

Art. 6o O Conselho Gestor do Fundo terá a seguinte composição:
I o Secretário Municipal do Meio Ambiente;
II - o Secretário Executivo do Fundo;
TII - o Secretá rio Municipal de Inffaestrutura;
IV o Secretário Municipal de Administração e Finanças;
§1°. O Conselho gestor será presidido pelo Secretá rio do Meio
Ambiente.
§2°. Os membros integrantes do Conselho Gestor do Fundo n ão terão
direito à percepção de nenhuma remuneração em decorrência do
exercício dessas atividades.

-

-

.

Art T O Fundo do Meio Ambiente terá um Coordenador Executivo
com as seguintes atribuições:
I - secretariar as atividades do Conselho Gestor;
II - movimentar juntamente com o Secretário de Meio Ambiente os
recursos financeiros do Fundo;
III - elaborar demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e
financeira do Fundo;
IV - manter registro financeiro e contábil das receitas e despesas
relacionadas às ações desenvolvidas pelo fundo;
V - elaborar a prestação de contas trimestral do Fundo;

-

VI assinar, conjuntamente com o Secretá rio do Meio Ambiente, os
convénios e contratos realizados com a participação do Fundo;
exercer outras atividades que lhe forem atribu í das pelo
VII
Secretário do Meio Ambiente ou pelo Conselho Gestor.

Art. 8°. Constituirão ativos do Fundo:
I - disponibilidades monetárias em bancos oriundas das receitas
especificadas;
II - direitos que por ventura vier a constituir.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA , ESTADO DO
CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAÇO
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAP ÍTULO I
Disposi ções Preliminares

. .

Art 1° A organização e fiscalização das atividades administrativas
do Município de Altaneira será exercida pelo Sistema de Controle
Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos
31, 70, 71 e 75 da Constituição da Federal, artigo 80 da Constituição
do Estado do Ceará e Instrução Normativa n° 001/2017 do então
Tribunal de Contas dos Municí pios do Estado do Ceará - TCM /CE.

CAPÍTULO n
Conceitos

.

.

Art 2o O controle interno do Municipio de Altaneira compreende o

plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela
Administração dos órgãos Poderes Executivo e Legislativo para
salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar
0 cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das
pol í ticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade
das informações e assegurar o cumprimento da lei.
Parágrafo único. Os Poderes e órgãos referidos no caput deste artigo
deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de
padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada
Poder pela Controladoria Geral do Municí pio, incluindo as
administrações Direta e Indireta, se for o caso.
Art. 3*. Para efeito desta Lei, considera-se:
1 Sistema de Controle Interno o conjunto de unidades técnicas
articuladas a partir de um órgão central dc coordenação, orientadas
para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo
é conduzido pela estrutura de governança, executado pela
administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao
processo de gestão em todos os niveis da organização, devendo se
constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar
maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais,
atendendo aos princí pios constitucionais da administração pú blica e
buscando auferir:
a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução
ordenada, ética e económica das operações;
ções
b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informa
produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

-
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