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EMENTA: 
'vA NOVA REDA cÁo NO ARTIGO 10  DA REsoLucAo N' 201, 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE DISPOR SORES A 
cpJAçAO DA COMISSAO PERMANANTE DO CONTROLS 
INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS S Di 
OUTRAS PRO VIDENCIAS'." 

SENHORES VEREAD ORES 

Apresentamos a consideração da Casa o sequinte 

Art. 1° 0 artigo 1° da Resoluçao no 201, de 27 de novembro de 2012, que 
"DISPOE SOBRE A CRIAçAO DA COMISSA'O PERMANA]VTE DO CONTR OLE INTERNO 
DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS ", passa a 
vigorar corn a seguinte redaçAo: 

"Art 10  Fica criada urna cornissdo permanente corn 02 (do is) 
servidores ou funcionários páblicos, de provimentci efetivo, da Cdrnara Municipal, para 
exercer o controle interno, visando os fins previstos nos artigos 70 e 74 da Constituiçdo 
Federal;. paragrafo ánico do artigo 54, e artigo 59, arnbos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; e, artigo 113 cIa Lei no 8.66611993  e dernais norrnas pertinentes e afetas ao controle 
interno. 

Pardgrafo znico. A cornissJo de que trata o "caput" deste artigo será 
constituida, mantida ou alterada por rnezo de Ato da Mesa da Presidencza, obrigatonarnente 
toda vez que houver alteraçdo da Mesa Diretora da Casa legislativa e facultativarnente 
quando sefizer necessário." 

Art 2° Esta resoluçAo entrara em vigor a na data de sua pubhcaco e seus 
efeitos a partir de l°de rnaio de 2019, revogadas as disposicôes em contrario. 

Jardinópolis, 11 de Abf de 2019. 
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Justificativa 

0 presente projeto tern par finalidade ajustar a realidade da Casa 

Legislativa no tocante a cornposiçâo quantitativa dos ftincionarios e servidores 

de provirnento efetivo que integrarão a cornissão do controle interno, passando 

de trés para dais. 

A alteraçäo ocorre apenas no artigo prirneiro e corn toda nova eleiçao ou 

alteraçâo da Mesa Diretora, necessario sera a revisào dos rnembros mtegrantes 

da comisso, podendo ser mantidos ou alterados. 

Assim, contarnos cam a compreensão de todos os Pares desta Casa, para a 

aprovação do presente projeto. 

Jardinópolis, ii de abril de 2019. 
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RES0LUçA0 No 201/2012 
- De 27 de Novembro de 2012 - 

"DISPOE SOBRE A CR!IrJO  DA fJT/JIISSAO 
PERMANANTE DO COIf'/IJ$LE IAfjvO DA 
CAMARA MUNICIPAL LIE J'ARDINóPOLIS F 04 
OUTRAS PRO VIDENCIAS." 

FAO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS, 
APROVOU 0 PROJETO DE RESOLUçAO No 00612012 DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA DA CAMARA: PRESIDENTE - MAURO SERGIO DOS 
SANTOS, VICE-PRESIDENTE - SIDNEI DONIZETE BA SILVA, 10 

SECRETARIO - AMAURI PEGORARO E 20  SECRETARIO - PAULO 
ROBERTO DE ALMEIDA; E EU, MAURO SERGIO DOS SANTOS - 
PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUçAO: 

Art. 10.  Fica criada uma comissão permanente de no 
minimo 03 (trés) servidores ou fuincionários püblicos, de provimento efetivo, 
da Câmara Municipal, para exercer o co' incJo, visando os fins previstos 
nos artigos 70 e 74 da Constituiçao Fedral; parãgrafo ünico do artigo 54, e 
artigo 59, arnbos da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 113 da Lei no 
8.666/1993 e demais normas pertinentes e afetas ao c4fle ixfttj)io. 

Parágrafo ánico. Os integrantes da comissAo de que trata o 
caput deste artigo será constitulda por meio de Ato da Mesa da Presidéncia, 
corn renovação ou rodIzio de no mInimo urn terço dos integrantes, anualrnente. 

Art. 2°. Caberá ao co4le i4o, dentre outros aspectos, 
observar as fixnçôes constitucionais e legais a dc atribuida, em relaço ao Poder 
Legislativo Municipal, a saber: 

J - Avaliar o cumprimento das metas fisicas e financeiras 
dos pianos orçamentários, bern corno a eficiência de seus resultados. 

II - Comprovar a legalidade da gestho orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

III - Exercer o controle das operaçöes de crédito, avais e 
garantias, bern como dos direitos e haveres do Legislativo, se houver. 

IV - Apoiar o Tribunal de Contas no exercicio de sua 
rnissAo institucional. 

V - Em conjunto corn autoridades da Administração 
Financeira do Legislativo, assinar o Relatório de GestAo Fiscal. 

VI - Atestar a regularidade da tomada de contas dos 
ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. 
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Art. 3°. 0 cc4Øle i4o classifica-se: 

I - C4Jde I4ffjo Contábil: cujo objeto é salvaguardar os 
bens, direitos, obrigaçoes e a fidelidade dos registros financeiros. 

II - CdfIle I4fho  Administrativo: cujo objeto e garantir a 
eficiência operacional, patrimonial e a cumprirnento dos seguintes aspeetos e 
princIpios da administraçAo pUblica: 

a) legalidade: so agir corn base em autorizaçäo dada em lei. 

b) economicidade: executar suas açöes corn a melhor relaçAo 
custolbeneficio. 

c) impessoalidade: exigir que as atuaçôes administrativas se 
destinem a fins püblicos e coletivos. 

d) moralidade: o agir deve obedecer näo so a Id, mas a 
prOpria moral, pois nern tudo que é legal é honesto, justo e do interesse 
püblico. 

e) publicidade: obrigatoriedade da divulgaçAo de atos, 
contratos e outros instrumentos celebrados pela administraçào püblica, para 
conhecimento, controle e inIcio dos seus efeitos. 

1) eficiência: dever de bern administrar a coisa püblica, corn 
rapidez, perfeiçäo e rendimento, buscando major quantidade, corn rnelhor 
qualidade e rnenor custo. 

g) eficácia: dever de administrar corn base em açôes 
planejadas, para atingirnento dos objetivos e metas estabelecidas. 

h) efetividade: dever de administrar buscando alcançar o 
máxirno do interesse da coletividade. 

i) equidade: zelar para que suas açOes nào sejarn elementos 
causadores de desigualdades. 

Art. 4°. Os membros integrantes da comissâo deverAo 
observar o princIpio básico do sisterna de coJle i4Jto  da segregaçAo de 
ffinçôes, que consiste na separaçào entre fIinçôes de autorizaçao/aprovaçAo, de 
operaçOes, execuçäo, controle e contabilizacAo das mesrnas, de tal forma que 
nethuma pessoa detenha competéncias e atribuiçöes em desacordo corn este 
princIpio. 

Parágrafo ánico. Quando ocorrer conflito entre as ftinçâes 
do cargo de provimento efetivo corn aqueles decorrentes da nomeaçAo na 
qualidade de membro da comissAo do co$Ie ii4Ito, o servidor ou 
fi.incionário deverá abster-se de praticar qualquer am pertinente ao sistema de 
ccdjMe ii4o, para garantir o principio constante do caput deste artigo, 
possibilitando assim, a realizaçäo de uma verificaçao cruzada. 



1âmara 1}Iunttipat bt Jnrbinôpntiø 
TERRA DA MMIOA 	 IEøtabu bE %ao Paulo 

Art. 5°. Para atingir os fins previstos na lei, a comissäo de 
controle interno, poderá: 

a) reunir-se mensalmente, de forma ordinária, para 
elaboraçào de relatórios das atividades e ou extraordinariamente, quando se 
fizer necessário, no horário de expediente, para elaboraçAo de relatôrios e 
praticar demais atos que se fizerem necessários, ao Liel cumprirnento das 
obrigaçôes inerentes ao controle intenio. 

b) os membros poderao agir em conjunto corn os demais ou 
isoladamente, e quando em gozo de férias serào substituldos temporariamente. 

Art. 6°. Deverá ser procedida a qualificaçao adequada e 
treinamento sistematizado dos servidores ou funcionários püblicos, visando a 
eficácia do controle interno. 

Art. 7°. Esta resoluçao entrará em vigor a na data de sua 
publicaçAo e seus efeitos a partir de 1 0  de janeiro de 2013, revogadas as 
disposiçoes em contrário. 

Jardinópolis-SP, 27 de novembro de 2012. 

nodos
J  SantOs 

Frcsidcfltt 
CAmara Municipal dc jatdinopUIiS/SP 

REGISTRADO B PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal 
de Jardinópolis-SP, aos vinte e sete dias do més de novembro de 2012. 

Amauri Pegoraro 
I. Sccrct&lo 

C&nart Municipal de JardinOpolii-SP 


