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GABINETE D0 PREFEITO

LEI N° 221/2005-PMGN

INSTITUI 0 SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO
NORTE NO ÂMBrTo DO poDER EXECUTivo E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCLAS.

0 Prefeito Municipal de Gamfão do Norte, no
uso de suas atribuições legaís e constitucionris, faz saber que a Câmara Muriripal
aprovou, e foí sancíonada a segtrinte Leí:
Art. 1°. Fica instituído o Sistema de Controle

hterno do Município de Garrafão do Norte, no âmbito do Poder Executivo, nos termos
desta Leí.

Parágrafo Úrico. 0 controle interno de que trata o
cízpwf abrange, de forma integrada, todas as unidades gestoraLs da Administração
Municípal, inclusive Autarquías e Fundações quando existentes.
Art. 2°. Fica criada a Coordenadoria de Ccmtrole

lntemo (CCD do Muricípio de Garrafão do Norte, órgão responsável pelo contro]e Ínterno
no âmbito do Poder Executívo, constituída de três servídores, vedada a nomeação de
pessoas vinculadas ao Setor Fiscalizado, rivremente pelo Prefeito Municipal,
preferencialmente enHe os de reconhecida idoneidade e capacídade técnica, sendo
designados dentre eles um coordenador e doís membros, cu}.as atribuições serão
detalhadas em regulamento.
§1°. A 'Coordenadoria de Controle htemo é
vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, a quem cabe fornecer o suporte
admirristrativo e técníco, a m`vel médjo, e treínamento, necessário ao seu funcíonamento.

§2°. Os membros da Ccl serão nomeados para um
mandato de 02 (dois) amos, permitida a rffondução, garantido o revezamento dos
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Art. 3°. E responsabilidade da Coordenadoria de

Controle hterno - CCI, as seguintes atribuições:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, e na Lei de Diretrizes
Orçamentãrias, assím como acompanhar a execução dos projetos e atividades constantes
da Lei Orçamentária Anual relativos a cada uma das unidades g®toras do Município.
H - comprovar a lega]Ídade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeíra e patrimoníal nos órgãos e entidades da Admínístração
Municipal, bem como da apHcação de recursos públicos por entidades de direitg privado;
111 - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Munícípío,.
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V - enviar, no prazo de 05 dias, todos os Atos e Relatõrios emitidos pela CCI, â Comissão
de Orçamento e Finamças do Poder I±egislativo.
Art. 4°. As atribuições definidas no artigo antecedente

deverão ser cumprida§ mediante o efetivo controle da legalidade, da fidelidade e da
exffução financ€Íra e oiiçamentãria de todas as unídades gestoras mencíonadas no
parágrafo úníco do artigo 1°` desta Leí.

§1°. Para os fins desta leí compreende-se por:

I - controle interno da legalidade, aquele exercido sobre os atos pertinentes à arrffadação
da receita e realização das despesas, bem como sobre os que acarretem ou possam
acarretar nascimemto ou exünção de direitos e obrigações;

H - controle intemo da fidelidade, aquele exercido sobre a conduta funcional dos agentes
responsáveís por bens e valores públícos,. e,
111 -controle Íntemo da exe"ção, aquele que vísa o cumprimento do,`programa de
trabalho do governo, considerado em seus aspectos financeiros, d€ reali
de obras e
prestação de servíços, nos lemtos da Leí Federal n° 4.320/64 (arts. 75/76).
§2°. 0 controle interno da le
exercido prévia, concomitante e subseqüentemente aos atos de ex]
(arrecadação da Feceila e reali.zação das despesas), cabendo a erificaL
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observâncía dos límítes das quotas mensais atribuídas a cada unídade orçamentária na
programação de desembolso.

§3°. 0 controle interno da fidelidade fimcíonal farse-á por meio de levantamentos, prestações ou tomadas de contas de todos os
responsáveís por bens ou valores públícos, que poderão ser realizados a qualquer tempo,
sem pi.ejuízo da que obrigatoriamente deverá ocorrer ao final da gestão.

§4°. 0 controle interno da execução deve efetivarse em termos de uridades de medidas previamente estabelecidas para cada atividade no
programa de trabalho do govemo, observadas as normas gerais de fiscalização financeira e
orçamentária Ínstituídas pela Uni.ão Federal, Estado do Pará e Munícípío de Gamafão do
Norte.

§5°. Os responsáveís pelo controle Ínterno, ao tomarem

conhíkimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de
Contas dos Murici'pÍos, sob pena de i€sponsabíIídade solídária.
§6°. Qualquer cidadão, partido político, associação ou

sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregiilaridades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas dos Munícípíos.
Aú 5°. Compete ainda à Coordenadoria de
Controle lntemo - CCI, fiscalizar o cumprimento das nomas constantes da Lei
Complementar n° 101/20flo, com ênfase no que se iiefere a:
I - condições para inscrição em restos a pagar;

11 - medidas para o retorno ou manutenção da despesa total com pessoal ao respectivo
limite, a teor do disposto mos arts. 22 e 23 da LRF;

HI - providências tomadas para recondução dos montantes das díridas consolidada e
mobíIíária aos respectivos ]imítes, confome o djsposto no art. 31 da LRF.;
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11 -que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do
]Ímíte Jega];

111 - que os montantes das díridas corffiolidada e mobiliária, das operações de crédito e da
concessão de garantia se emcontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos
limites legaís,.

IV - que os gastos com Ínativos e pensionistas se encontram acima do limite defirido em
lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou Índícíos de

irregularidades na gestão orçamentária.
Art. 7°. No desempenho da função de controle
sobre a responsabilidade fiscal, nos termos dos artigos anteriores, a Coordenadoria de
Controle lntemo deverá:

I - observar o princípio da segregação das funções, de foma a que sçja mantida rígida
separação entre as atiridades de execução e controle;
11 - separar as atividades-fins da ação de controle, de forma que não sejam estabelecidas
ativídades, rotinas e procedímentos próprios de ativídade-meío (controle) para aqueles
que se dedicam a atividade-fim;

`-

111 - evitar que suas ações possam iníbir, restringír, prejudícar ou por qualquer modo

tornar mais onerosa a aüridade-fim da Administração Municipal;
IV - consíderar as dificuldades técnicas e complexidade das normas de responsabilidade
fiscal, de forma que não venha a pena]Ízar os agentes que agírem com base em tese
juridicamente razoável a pretexto de exeTcer atos de controle de gestão;
V - envidar esforços no sentido de ensejar mudança na pi.ogramação das ações do gestor
público responsávd, vjsando pemanente reavalíação para memoria qualítativa;
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VIII - manter os documentos nffessários à verificação de cumprimento ao disposto nos
incisos 1, H e 111 do art. 74 da CF/88 em seus arquivos de forma organizada, prontos para
serem examínados por ocasião de eventuais audítorias, inspeções ou tomada de contas
levadas a efeíto pelo controle extemo.
Art. 8°. Os órgãos controlados são obrigados a

seguir as instruções e orientações emanadas da Coordenadoria de Controle lntemo do
Município de Garrafão do Norte, assegurado o direíto de interpor recurso na forma do
artigo 9° desta, mas não podendo, todavia, desacatá-las.

Art. 9°. Os atos praticados pela Coordenadoria de

Controle htemo são passíveis de recurso hierárquico ao Chefe do Poder Executivo
Munícípal, no prazo de 05 (cínco) días úteís, contados da comunícação do ato, assegurado
igual prazo para contra-razões, o qual será decidido em úrica instância no prazo de 10
(dez) dias úteis.
Aft. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
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