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JardinOpolis, 13 de abril de 2018.
OFICIO S.E.N. 0070/18
PROJETO DE LB N.° 0 16/18
Mensagcmn 0016/18
Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Encarninhamos a Vossas Exceléncias, o Projeto de Lei quo "DISPOE SOBRE CRIAçAO DO
CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I DA LEI N.°
1702193, COM SUAS POSTERIORES ALTERAçOES, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS".
A criaçäo do referido cargo em nosso quadro funcional é de extrerna importância, nobres Edis,
uma vez que o Controls Interno constitui-se em um Orgao do Administraçao POblica, previsto na Constituiçao
Federal, nos seus artigos 31, 70 e 74, e tern por função a fiscalizacão da realizacao dos atos pUblicos pela
Administracao, bem corno a missão de orientar gestores e responsáveis pela elaboracao e execucão dos
programas, sobre a legalidade dos procedimentos.
o resultado da boa flscalizacão é a otimizaçao da aplicaçâo dos recursos püblicos, a
efetividade dos prograrnas e açoes, a preservação do patrimônio püblico, a qualidade do prestacao de servicos
pela Poder Executivo, o alcance dos metas, e a transparéncia pUblica.
Atualmente, nests rnunicipio de JardinOpolis, o Controle Interno tern sido exercido POE tree
servidores pUblicos que, no entanto, tem cargos de origern e, portanto, funçoes diferentes daquelas atribuicOes
inerentes so Controle Interno, ou seja, exercendo urns funcao alOm daquelas para as quais foram contratadas.
o exercicio dos funcoes inerentes aos cargos de origem tornam quase que toda a totalidade da
jornada laborativa desses servidores, destarte, o tempo de dedicaçao as funçoes do Controls Interno, que são
muitas e complexes, flea reduzido de modo que a flscalizacäo flea comprornefida, como tern observado o
Tribunal de contas do Estado de São Paulo, nas cuss fiscalizaçoes.
Posto isso flea evidente a necessidade de contar-se com profissional especializado, corn
dedicaçäo exclusive para as atribuicoes do Controle Interno, motivo pelo qual elaboramos o presente projeto,
que segue para vossa apreciaQão.
Mais uma, vez solicitamos a devida e necessária autorização desse Legislativo, cuja
propositura é submetida a alto consideração dos Nobres Edis, pedindo sue apreciagão dentro dos termos
regimentals, esperando sua aprovacao.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais nobres Vereadores,
os nossos mais sinceros protestos destima, cçnsideraça6'e apreco.

A SUA EXCELENCIA
Sr. JOSE EURiPEDES FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS-SP.
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"DISPÔE SOBRE •CRIAAO DO CARGO DE AUDITOR
DE CONTROLE .INTERNO, NA TABELA CONSTANTE
DO ANEXO I DA LEI N.° 1702/93, COM SUAS
POSTERIORES ALTERAçOES, DANDO OUTRAS
O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO
DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUI(;OEs QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópoiis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de
Lei n.° 012/18, de autoria do Executivo e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei:

Art. 1 0 - Fica criado 0 seguinte cargo no Anexo I, da Lei n.°
1702/93, corn suas posteriores alteraçôes, regido pela Consolidaço das Leis de
Trabaiho, a saber:
CARGO

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

Parágrafo ánico:

QTIDADE

NIVEL

02

T

VENCIMENTOS
R$

4.778,06

Ao Auditor de Controle Interno, compete as seguintes

atribui(;ôes:
a) Supervisionar, coordenar e executar trabaihos de avaliação das metas do Piano
Plurianual, bern como dos programas e orcarnento do governo municipal e sua
adequacâo em reiacão as obrigacöes legais e ao enfrentamento das necessidades
do municIpio levantadas nos diagnósticos setoriais e seus indicadores;
b) Avahar a execucão das metas do Piano Piurianual e dos programas do governo,
visando a comprovar o alcance e adequacäo dos seus objetivos e diretrizes;
c) Avahar a metodologia de projecäo das rdceitás é despesas constantes das pecas
de pianejamento;
d) Fiscalizar a abertura de créditos orcamentários adicionais e a observância dos
hmites legais pertinent—es;
.
. .
e) Fiscalizar a observância, pela adrninistração da Lei 4320/64 e Lei 101/00;
f) Examinar a legaildade e avaliar resuitados quanto a eficiéncia e eficacia da gestão
orcamentária, financeira e patrimonial nos órgãbs da Administracão Municipal,
bern corno da aphcacão de recursos póblicos e subsIdios em beneficio de
empresas privadas;
g) Auditar as aplicaçoes constitucionais de recursos no ensino e saüde, bern como a
legalidade das despesas por recurso utilizado e, ainda, Os resuitados alcançados.
h) Auditar a aplicação dos demais recursos vinculados, inclusive convénios para a
execucão de projetos de obras e ou aquisicão de niobihário e equipamentos,
destinados aodesenvolvimento de acôes e programas, sua execucão e prestaçäo
decontas;
....
.
i) Avaliar a execuçäo dos orcamentos do MunicIplo tendo em vista sua conformidade
corn as destina(;öes e limites previstos na legislaçäo pertinente;
j) Avaliar o objeto dos programas do governo e as especificacöes estabelecidas, sua
coeréncia corn as condicöes pretendidas e a eficiência dos mecanisrnos de
controle interno;

lflrzftitura lJIIlintittpal bt3Jathftthpntiz
ESTADO DEMO PAULO
TERRA DAMANGA
k) Fiscalizar a rotina e a execucão das atividades do setor de compras do municIpio
I) Auditar Os processos de licitacôes, dispensa e inexigibihdade para as contrataçöes
de obras, servicos, .fornecimentos e outros, inclusive compras diretas, inclusive
mediante parecer;
m)Fiscalizar o registro do almoxarifado;
n) Auditar a gestäo de contratos do municIpio, inclusive quanto a qualidade dos
produtos e sericos, tempestividade, cumprimento das cläusulas contratuais;
o) Analisar contratos emergenciais de prestacão de servico, autorizacão legislativa e
prazos;
p) Auditar 0 registro patrimonial do municIpia;
q) Estabelecer cronograma de substituicão de bens cuja manutencäo näo seja
operacional e economicamente viávei;
r) Avaliar as condiçöes do mobiiiário, equipamentos e velculos, sua conformidade
corn a iegisiacão vigente è adecjiiacão aos ØropóitOs para Os quais estejam sendo
utilizados;
s) Auditar o controle da frota municipal quanto ao consumo de combustiveis,
manutencào, habilitação dos motoristas,èscaias de servicos;
t) Avaliar a viabilidade da manutenção dos bens constantes do patrimônio do
municipio;
u) Fiscalizar a aquisicão dos géneros alimenticios, seu armazenamento, preparo e
distribuição da merenda escolar,
v) Fiscalizar ascondicöes do transporte escolar, bern como o cumprimento da
legisiacão de regência;
w) Avaliar as condiçöes das instalaçoes dos proprios publicos quanto ao cumprimento
da iegisia(;äo vigente e sua adequacão aos propositos para Os quats estejam
sendo utilizadas;,.
x) Auditar os registros de frequência dos funcionários, bern como a contratacäo de
horas extras, pagamento de beneficios this como adicional tie insalubridade e
adicional de periculosidade, progressão funcional, adicionais por tempo de servico,
gratificacöes, aiocacão • de servidores em reiacäo ao cargo (desvio de funcäo),
recoihimento dos encargos soclais € trabaihistas, realiza(;äo ecumprimento do
PCMO e PPRA, nomeacöes, e exoneracöes, concessào de licencas, realizacão de
concursos pábiicos e processos seletivos simplificados, contratacöes temporãrias,
sindicâncias, processos administrativos disciplinares,
y) Fiscalizar 0 pagamentQ dos subsIdios aosagetespoliticos;
z) Fiscalizar o cumprimento dos limites de gastos corn pessoal em relaçäo a receita
corrente liquida, em conformjdade corn a iegisla(;äo de regéncia;
aa) Auditar o sistema de previdência dos servidores, regime proprio ou regime geral
de previdência social;
bb) Avaliar 0 cumprimetjto do pagarnento.de precatórios;
cc) Auditar a investidura nos cargos e funcöes páblicas, a reaiização de concursos
póbiicos, pubiicacâo de editais, prazos, bancas exarninadoras;
dd) Apurar existéncia de servidores em desvio de funcäo,
ee) Auditar as despesas corn pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaiiaçOes,
concessäo de A'antagens, previsão na lei de diretrizes orçamentárias, piano
plurianual e orcamento;
ff) Analisar procedimentos relativos a processosdisciplinares, publicidade, portarias e
dernais atos;
gg) Auditar os Iancamentos. e . registros contábeis, assimcorno a elaboracão e
divuigacão dos relatorios, demonstrativos e baiancos, fiscalizar 0 cumprimento
da ordem cronológica de pagamentos;
hh) Exarninar e analisar os procedirnentos da tesouraria, saldo de. caixa,
pagamentos, recebirnentos, cheques, empenhos, apiicacöes financeiras,
rendimentos, piano de contas, escrituracão contabii, balancetes, adiantarnentos,
ii) Verificar e controlar, periodicarnente, Os limites e condicôes relativas as operacOes
de crédito, assim como os procedimentos e normas sobre.restos a pagar e sobre
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despesas corn pessoal nos terrnos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do
Regimento Interno do Sisterna de Controle Interno do Municipio;
jj) Exercer controle das operacöes, avais e garantias, bern corno dos direitos e
deveres do MunicIpio;
kk) Avaliar o cumprirnento das obrigaçöes legais quanto a sua fidedignidade e
tempestividade;
It) Auditar lancarnento e cobranca de tributos rnunicipais, cadastro, revisöes,
reavaliaçöes, prescricão, cancelamentos, baixas, inscrico, fiscalizacâo tributária e
de posturas, inclusive gestão da divida ativa;
mm) Analisar cetebracâo bern corno a execuçäoe prestacOes de contas das parcerias
corn as Organizacoes da Sociedade Civil;
nn) Fiscalizar o curnprirnento da Iegisiacäo pertinente
transparéncia püblica e
informacäo ao cidadäo;
oo) Auditar 6s servigos do órgäo de trânsito, rnuIta dos veiculos do MunicIpio,
sindicâncias adrninistrativas, docurnentacão dos veiculos, seus equiparnentos,
atuaçào da Junta Administrativa de Recursos de Infraçöes - JARI;
pp) Fiscalizar o curnprirnento, pelo rnunicIpio, da legisla(;äo pertinente ao meio
arnbiente, mobilidade urbana, gestão de resIduos, sanearnento, acessiblildade,
piano diretor, parcelarnento do solo;
qq) Avahar a gestao dos adrninistradores rnunicipais para cornprovar a legatidade,
legitimidade, razoabilidade e impessoandade dos atos adrninistrativos
pertinentes aos recursos humanos e materials;
rr)Subsidiar, através de recomendaçöes, o exercicio do cargo do Prefeito, dos
Secretârios e dirigentes dos órgãos da adrninistráçâo indireta, objetivando o
aperfeicoarnento da gestâo páblica;
ss)Prestar apoio ao órgão de controle éxterno no exercIcio de suas funcOes
constitucionais e legais;
tt) Exercer outras atividades inerentes ao sisterna de controle interno, ern especial
das diretrizes do TCE-SP;
uu) Os relatórios serão elaborados corn frequência minima quadrirnestral quando não
conflitar corn a iegislacâo ou ainda ern periodicidade rnenor quando necessário.

a

Art. 20 - 0 cargo criado no artigo anterior deverà preencher
Os seguintes requisitos básicos:
CARGO

CARt3A
HORARIA

REQUISITOS BASICOS

Made: minima de 18 anos;
Grau de Instrucão: curso superior ern urna das
seguintes graduacOes:
Contabilidade (Cléncias Contábeis);
Adrninistracão de Ernpresas;
Ciências Econôrnicas;
Direito.
Habiiitacão funcional: especIfica para o exercIclo da
profissão correlata
forrnacão e Inscrição (registro)
Alicia no órgão de classe respectivo.
-

AUDITOR DE
CONTROLE
INTERNO

-

40h

-

-
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Art. 3 0 0 provimento do cargo de Auditor de Controle
1,
Interno, criado no artigo
se dora mediante concurso pábuco a ser realizado
pela municipalidadé na exata conformaçâo do que dispuser seus respectivos
editais.
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Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçäo,
revogadas as disposiçöes em contrário.

Prefeitura Municipal de 3ardin6poIisISP13 de abril de 2018.

W MARCONI
Municipal

