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LEI NO 4.046, DE 23 DE JULHO DE 2014.

``INSTITUI NO MUN量C王pIO DE BURETAMA/SP, O

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS

TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUICAO

FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,,.

O PREFE暮TO MUNICIPAL DE BURETAMA faz saber que a camara MunicIPal

aprovou e ele sanciona e promulga a segulnte Lei.

DA ABRANGENCIA

Art. 1O. Fica instituido no ambito do MunicIPio de Buritama/SP, O Sistema de Controle

Intemo do Poder Executivo・ que atuar各de foma integrada com o poder Legislativo, COm

abrangencia em todos os 6rgあs e agentes p皿icos da administrap肴o direta, indireta e entidades

Ou PeSSOaS beneficiadas com recursos p皿cos. (Arts. 70 e 74 da CF)

Art. 2°・ O Sistema de Controle Intemo tem como objetivos basicos assegurar a boa

gestao dos recursos p的licos e apolar O COntrOle extemo na sua miss肴o institucional de

fiscalizar os atos da administrapao relacionados a execu印cont各bil, financeira, OPeraCional e

PatrimoniaI, quantO a legalidade’legltimidade’eCOnOmicidade’aPlicacをo das subven96es e

rendncia de receitas. (A巾・ 70 e 74 da CF).

Par縫ra重b Unico. O Controle dos atos da administrapao serao exercid。S de foma

PreVia, COnCOmitante e subsequente. (Art. 77 da Lei 4.320/1964).

Ar(・ 3。・ O Sistema de Controle Intemo tem como objetivos espec抗cos:

I - Acompanhar e avaliar o cumprlmentO dos o匝tivos e metas estab。1。。idas n。 Pl。n。

Plurianual e Lei de Diretrizes Orcament各rias; (Art. 74 da CF e 59 da LRF).

II - Avaliar a execucao dos programas e dos or9amentOS quanto ao cunpnmento das metas

fisicas e financeiras; (Art. 74 da CF).

III - Comprovar a legalidade dos atos de gestao de govemo e avaliar os resultados quanto a

eficacia’eficiencia e efetividade da gestfo orcamentaria, financeira e patrimonial, aSSim como

a boa e regular aplicac為o dos recursos p皿icos por pessoas e entidades de direito p皿ico e

Privado; (A巾S. 70 e 74 da CF, 75 e 76 da Lei 4.320/1964).

IV - Avaliar os custos das obras e servlCOS realizados pela administra9為O e apurados em

COntrOles regulamentados na Lei de Diretrizes Orcanent誼a; (Arts. 70 e 74 da CF, 79 da L。i

4・320/1964 e 59 da LRF).

V - Controlar as opera96es de credito’aVais’garantias, direitos, haveres e inscrigao de

despesas em restos a pagar; (Arts. 74 da CF, 59 da LRF).
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VI - Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administrac肴o responsaveis por bens e

Valores pdblicos; (Ar書s. 75 e 76 da Lei 4.320/1964).

VII - Fiscalizar o cumprlmentO das medidas adotadas para retomo das despesas de pessoal e

montante da divida aos limites estabelecidos no regramento juridico; (Art. 59 da LRF).

VIII 「 Acompanhar o cunprlmentO da destina9aO Vinculada de recursos da alienac各o de

ativos; (Art. 59 da LRF).

量X - Acompanhar o cunprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal; (Art.

59 da LRF).

X - Acompa血ar o cumprimento dos gastos minimos em ensino e sande; (A巾・ 74 da CF).

XI - Acompa血ar o equilibrio de caixa em cada uma das fontes de recursos; (AIIs. 74 da CF,

8o, 42 e 50, I da LRF).

DA ORGANIZÅCÅo

A巾・ 4〇・ O Sistema de Controle萱ntemo atuarfroom a segulnte Organizap肴o funcional:

(Art. 74 da CF),

暮- Controladoria Geral;

II - Unidades Operacionais;

IⅡ - Auditoria Intema;

IV - Tomada de Contas Especial; e

V - Processo Administrativo.

Art. 5〇・ A Controladoria Geral, qua聞cada como Unidade Administrativa, integrarfro

estrutura organizacional do Govemo MunicIPal, Vinculada diretamente ao Gabinete do

Prefeito. com as atribuic5es definidas nesta lei.

Paragrafo Unico. Fica o MunicfpIO autOrizado a designaJ‥m SerVidor do quadro

efetivo de pessoal, Para eXerCer a func為o de “Controlador Geral” com as atribuic6es previstas

nestalei.

DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 6O A Controladoria Geral compete:

I - Elaborar as nomas de Controle Intemo para os atos da Administra確O a Serem aprOVadas

POr decreto ou decreto legislativo no ambito de cada Poder.
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I萱- Propor aos Chefes dos Poderes, quando necessario’atualizacao e adequacao das nomas de

Controle Intemo para os atos da administracao.

III - Programar e organizar auditorias nas Unidades OperacionalS’COm Periodicidade pelo

menos anual;

量V - Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos

P心blicos;

V - Manifestar-Se, eXPreSSanente’SObre as contas anuais do Prefeito, COm ateStado do Chefe

do Poder Executivo Municipal que tomou co血ecimento das conclus6es nela contida;

VI - Encami血ar ao Tribunal de Contas Relat6rio de Auditoria e manifesta9fro sobre as contas

anuais do Prefeito, COm indicapfo das providencias adotadas e a adotar para corrlglr eVentuais

ilegalidades ou irregularidades・ reSSarCir danos causados ao erario, Ou eVitar a oco町enCia de

falhas semelhantes; (Arts. 74 da CF).

VI○ ○ Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo instaurac§o de Tomada de

Contas Especial nos casos de identificac肴o de ato ilegal言Iegitimo ou antiecon6mico de que

resulte dano ao erdrio;

V量II - Sugerir aos Chefds dos Poderes Executivo e Legislativo, que SOlicitem ao Tribunal de

Contas a realizacao de auditorias especiais; (Art. 31 da CF).

IX - Sugerir aos Chefes dos Poderes・ nO ambito de suas competencias, a instauracao de

Processo Administrativo nos casos de descumpnmento de noma de controle intemo

CaraCterizado como grave infrac告o a noma constitucional ou legal.

X - Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas

em Tomada de Contas Especial realizadas, COm indicapao das providencias adotadas ou a

adotar para ressarcimento de eventunis danos causados ao erario e para corrlglr e eVitar novas

falhas; (Arts. 74 da CF).

XI - Programar e sugerir aos chefes dos Poderes a particIPa9aO dos servidores em cursos de

CaPaCitacao voltados para melhoria do controle intemo.

XII - Assinar, POr Seu titular’O Relat6rio de Gestfro Fiscal de que tratan os artlgOS 54 e 55 da

LC nO lOl/2000. (Art. S4, §血nico da LRF).

DAS UNIDADES OPERACIONAIS

A巾・ 7O. As Unidades Operacionais de Controle Intemo representado peIo Poder

Legislativo e pelas Unidades Administrativas constantes da estrutura organizacional do Poder

Executivo, POr SeuS SerVidores, COmPete:

I - Desempenhar suas fun96es em estrito cumpnmento das nomas de Controle Intemo

editadas’SOb pena de responsabilidade’StUeltando-OS a imput
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Puni碑o administrativa na foma estabelecida nesta lel’eStatutO dos servidores ou regulamento

II - Propor a Controladoria Geral・ a atualiza9aO Ou a adequapao das nomas de Controle

寒II -血fomar a co血Oladoria Geral, Para aS PrOVidencias necessarias, a OCOrrenCia de atos

ilegalS言Iegitimos’irregulares ou antiecon6mico de que resultem ou n昌o em dano ao er各no;

(A巾S" 74 da CF),

IV - Apoiar os trabalhos de auditoria intema’froilitando o acesso a documentos e infomap6es.

DA AUDITORIA INTERNA

A巾・ 8°・ O trabalho de Auditoria Intema dever各ser desenvoIvido com obediencia as

SegumteS nOrmaS basicas:

I - As auditorias serao realizadas mediante programap肴o e organiza碑o pela Controladoria

事I - Verifica印do cumpnmento das nomas de Controle Intemo pelos servidores municIPalS

no exercicio de suas func6es nas diversas Unidades Operacionais’Ou POr aqueles beneficiados

COm reCurSOS Pdblicos.

III - Registro do trabalho de auditoria em relat6rio・ COm indicae各o clara de eventuais falhas,

erros, deficiencias言Iegalidades ou irregularidades constatadas.

IV - O relat6rio de auditoria ser各encaminhado a Controladoria Geral para emiss肴o de parecer,

COnhecimento dos Chefes dos Poderes’Observado o ambito de competencia, e enCaminhamento

ao Tribunal de Contas com indica尊o das medidas adotadas ou a adotar para corre碑v das

falhas apontadas. (Arts. 74 da CF),

§ 1O. O trabalho de Auditoria Inter誓ser各e誓Cido, Preferencialmente, POr Servidores

efetivos com foma9aO naS areaS de economla’CienclaS COntat)eis, administracao e direito.

§ 2O. Para atender.ao principio da segrega車o de fun9aO・ Sem Preiuizo do principio da

economicidade’aS auditonas poderao ser contratadas pela Administra碑o Municipal・

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art 9°・ O trabalho de Tomada de Contas Especial ser各exercido por comissfo ou por

tomador de contas designado pelos Chefes dos Poderes ExecutlVO e Legislativo no ambito de

Cada Poder’COm Obediencia as segulnteS nOmaS bdsicas:

I - Apurar falos言den価car os responsaveis’qunntificar o dano causado ao erdrio quando n各o

forem prestadas contas・ Ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores
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Pdblicos’Ou ainda・ Se CaraCterizada a pratica de qualquer ato ilegal, ilegitlmO Ou antiecon6mico

de que resulte prguizo ao er各rio.

II - Elaborar relat6rio da Tomada de Contas Especial, COm reglStro Claro e objetivo d。S fat。S

apurados;

I案I - Encaminhar Relat6rio da Tomada de Contas Especial a Controladoria Geral para emissao

de parecer’indica印das medidas adotadas e a adotar para corre車o e reparo de eventual dano

CauSado ao er各rio, COnhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao

Tribunal de Contas.

§ lO" A Tomada de Contas Especial ser各sugerida pelo Controlador Geral e/ou

deteminada pelo Prefeito MunicIPal ou Presidente da C会mara no ambito de cada Poder.

§ 2o. Estao sljeitos a Tomada de Contas Especial, OS agenteS Put)1icos, Servid。唯S 。

demais responsaveis por dinheiros, bens ou valores da administrac肴o direta e indireta do

MunicipIO e aS COntaS daqueles que derem causa a perda, eXtraVio ou outra irregularidade de

que resulte dano ao erdrio.

§ 3o. Apurado e quantificado o dano causado ao efa「io, O reSPOnSavel言dentificad。 em

PrOCeSSO de Tomada de Contas Especial, Ser各nOtificado para, nO PraZO de 30 (trinta) dias,

COntados da cita如’reCOlher aos cofres do Municip10 O Valor do debito devidamente corrigido,

Ou apreSentar alegac6es de defesa.

§ 4o - N各o havendo imputacao de debito em processo de Tomada de Contas Especial,

mas comprovada a pratica de grave infra車o a noma constitucional ou legal, O reSPOnSgivel

estara suJeltO a multa e/ou as penalidades administrativas previstas no estatuto dos servidores

Ou em regulamento proprio editado pela autoridade administrativa, nO ambito de cada Poder.

DO PROCESSO ADMINISTRAT量VO

Art- 10・ A instaurapao de Processo Administrativo sera deteminada pelo Chefe de

Poder no ambito de sua competencia quando comprovada a pratica de grave infracao as nomas

de Controle Intemo.

Art. 11・ O Processo Administrativo ser各desenvoIvido por Comissao designada pelo

Chefe de Poder no ambito de sua competencia para apurap肴o dos falos e identifica9肴O dos

responsave i s.

Art. 12. O Processo Administrativo adotara no que couberem as nomas basicas

estabelecidas para a Tomada de Contas Especial.

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 13. Fica assegurado aos respons各veis pela AudltOria Intema, nO desempenho de

SuaS func6es, O aCeSSO a tOdos os documentos, fatos e infomac5es relacionados aos orgaos e

entidades alcancados pela Controladoria Geral.
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Art. 14. E vedado aos responsaveis pelo trabalho de auditoria intema divulgar fatos e

infomap6es de que tenham tomado conhecimento’em raZfro do exercicio de suas atribui96es.

Art. 15. Esta lei sera regulamentada por decreto ou decreto legislativo editado no

ambito de cada um dos Poderes constituidos no M皿icipio’nO PraZO de 90 (noventa) dias,

COntados da sua publica確o.

Art. 16. Esta lei entrara em vlgOr na data de sua publica車o.

Buritama, 23 de julho de 2013; 9S

Politica.

OS de Funda佃o e 64 anos de E血ancIPaCaO

ANTOS TEIXEIRA

Pref昂to MunicIPal

Publicado na Divisあde Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixacao em local de costume.

三　←三三三二デー./=ノ

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH

Procurador Geral do Munici 10　　　　　　　　　　　　E

OR DOS SANTOS MOUTINHO

Encarregado do Setor Contabil
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