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LEI ?'P 393, de 15 de março de 2011, 

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá 
outras provídên das. 

Paço saber que a Câmaxa Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, 
em sessão ordinária do MR  04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCiONO a 
seguinte Lei:  

TíttiloI 
DAS DISPOSIÇÕES  1RELIM1NARES. 	:. 

Art. 1- O sistetna, do.. Contoie.Intebw do Muniéipão vlsa,a assegurar 
ao Poder Executivo a fiscalíiação coiitábll flnànSin, orçametárla, operadonal e 
patrimonial, quanto• à'•leai1dàde1  •legltlxnidade e economiddde na gestão dos 
recursos e a avaliação dos recursos obtidas pela AdrnhiIstrao; 

DAS CONCEITUAÇÕES 

Art 2 - O Controle Interno do Município tompreende o pI_ano de 
organiza ção e todos os métodos e medidas adotados pela Admlíilsfração para 
salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o 
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, e das polidëas 
administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e 
assegurar o cumprimento da lei. 	 . 

.Art.- 3 - Entende-se por Sistema de Conole Interno do Município o 
conjunto di atlkddade de con€rolé exiØdai.á(todàs..oê: iikeís é' S odoïos 
Poderei e:  entidades da Si-utu a orgaSzacional..das sdSnIsfraçôè tireta e 
Ihdirêta, àorèedendo pàrucülarmentev 

1 - o'controle exercido, diretamente pelos diversos níveis de chefia 
objetivando o cunprlmento dos programas, metas ! orçamentos e a observância à 
legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade contr 
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II - o controle, pelas diversas unidades de estrutüra orgaKizaclonal, 
da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exrcfclo das 
atividades auxiliares, 	 .. 

* 	 111 — o controle sobre o uso e guarda dos bens pertençentes ao 
MScíplo, efetuado pelos órgãos próprios; 	 . 	 . 

IV — o controle orçamentário e finandelro .obre as, .receitas e 
aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e 
Orçamento e de Co4tabüldade e Finanças; 	 . 	 -. 

V - o áontrole exrca6eJa Uni4àde de Coorcfénaçcx. do .CotroIe 
Intimo destinado a avaliar a eftd'&ída. e êficácla do Slstéina .de CtfrõJ Interno 
do Município e a assegurar a observância dos dispositivôs constitddItç e dos 
relativos aos fnclsos Ia IV, do art, 59,da LëI Complementar n2 101, de 0/0/2000. 

Art. 4 
- 

Q Órião.tfttiai ÀáSi's_bDi má será a.Únidad'e de coordenação - 

da Controle Interno.. 	 •. 	 . .. 

• .Art ...nndem-se. por Órfló Setotials d6 iátçS .di Controle 
• Interno as diversas :4eP .da. s tun...organlacional4c.?4unÍcfpjQ no 
• exercício da aUv1dade detonsole interiao.  

Título 	* . • ::.. .••. . 
DASECESPONSÁBEmÀDES DO- ÓRGÃÕ CENTRAL DO SISTEMA bE CONTROLE * 

- 	1 

• ,Ait. é2 Cdntrble. Intimo do. Município, .seH Srdø..b 
cood&iação e 	ef+fsão :da Unidade d Cáõrdéuiáçâo.dó èqü&ólí Iitétúo, que 
tem ás seguintesrespoúsabllldàdês: . 	

. .. ... .." 
•• : 

1 - coordenar as atividades, relacionadas com c> Sisterna.de. Controle 
Interno do Município, promdver a sua interàção o'peradonif e expedir* atos 
norath?os sobre pi'ocedlmentos de controle,- 

II - 
ontrole;

II- apptar o controle externa no. exercício de .ua jiilsã6 institucional, 
centrBzado, à 'hí*cl' oér4dona1,•o relâctohaieto 'có.m' o IIÏi44Ó. 	'do 
MiScíplos, respondendo pelo.- encaminhamento das preiôes de contas tiak - 
atendimento aos técnicos do controle externo — receblniehto de diligências e 
coordenação das átivldades parà a elaboraçãQ de respostas - acompanham-' o da • 

tramitação dos propssos'e coordenação daapresentação dê recwsõsqf'. 
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ento doa progit4 êb4etivos e 
e Diretrizes, Oriçwz~É 	e nos 

Orçamentos do M5micfpio, ijiduivé.. .acSaaçõ'es descerztnUzada executadas à 
conta de recursos.orlundos dos Orçamentas Fiscais ede h*esdmentos; 

- 	 VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais de aplicação em gastos. com  "á manutenção e o désenvolwménto do 
enslno.e cotfrdespesas na Área de. Saúd&:, 	

... ........ 

i1ékdad 
.......... 

VIII. -.estabelecer mecanismos yoitada,os.. co 	ór 	e a 
l&ltlnildade dos atos de gestão e avaliar os. re 	dosquntÓ ç&S eficlêicla 
e economlcldak na. gestão orçamentária, financeira e pa±n.
da Adwixilstr ação .Pública Municipal, bem como na.apllcaçãd de ràiSsçpúb]icos 
por entidades de direito privado, 	

- 

verifidar a obsrvânda dos 
de operações de crédlttx.e sobrõ a inscrição de compromissos Si Resto& a Pàgar; 

X r efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o 
retorno da despesa Sal com pessoal 'aÔÍ limites legais, iS t&inos dõs èrts. 22  e 
23, da Lei CompWmentar n2 101/O O 

XI- éfietuará acompanhrrtentocsobre asprovidêndas.tbmadas para a 
recondução dós imo ntesl das. dívidas, donsolidada.e mobiliária áos respectivos 
limites, confdhne.d dlsjoto no á.it 3.1, dá I4bComplementar' 101/00;......... 

XII,- .àferfr z destinação dos recursos obtidos com a alíenação de 
ativos, tenda em vista - as restrições constitucionais e as -da Lei Complementar n2 
101/00.; . 	 . 	 . .. 

XIII .- . exercer o acompanhamento sobre a. divulgação doa 
instf-tientos de. transparência da gestão fiscal nos termos da Lei .Compemeutar 

foijoo em especial quanto ao Relat6rio Ë- 	.o dá Êxecução OrçamenSrla '. 

JW 
 •.nUtIÁLbiP&TFmS 

nTt 	fl35.?lS)1Sfl4 151 

/ 	 ... 	

.. 

PORTEIRAS  
U~ tOIC.t'tO O R#t 

III assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os 
controles Internos e externos e quanto à legalidade dos atos de- gestão, emitindo 
relatórios e pareceres sobre os mesmos; 

IV - interpretar e pronundarse em caráter normativo sobre a 
legislação concernente execução orçamentária, financeira e p.hor1.la1; 

V - medir e avaliar a efidênciâ. e eficácia dos procedimentos de 
controle Interno adotados pelos Órgãos setoriais do Sistema, através do processd 
de auditoria a ser re2llzado nos sitma .dé FJ3nças, Compras e Licitações, Obras 
e Serviços, Administração e deÊaaft sistemâs admlnlstrativos.da Ad.inihiatração 
Direta e Indireta do Município, «pediridoSatórloè com recçmeidaçôespara o, 
aprimoramento dos controles; 	. / 

VI - av11r, a nível macro, 
metas espalhadas no Plano N 
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ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informaç6es constantes 
de tais documentos; 

XIV 	participar do processo de planejamento,  e compnhir a 
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos 
Orçamentas do Município; 

XV - manter reglst-p sobre a composição e atuação dás-comissões de 
licitações; 	 . 

XVI- manifestar-se, qizando -solicitado pela Administração, acerca da 
regularidade e legalidade de proçesos-'I1citat6rlos, sua dlspenstou 1n001iIdade 
e sobre o cumprimento e/ou légãiidãde de atc, contratos e outros lnt'tentos 
congêneres; 	 1 

XVII - propor a melh&rj os'. implant4ão de .-.$erwas de 
processamento eletrônico de dados-- em. ~-as atividades.oá adinlülst ação 
pública municipal, com o obtefivo 	priflio r:Õsconfrss- lnternos agilizar as 
rotinas e uielhonr-o nível-das informações;: - 	.. : 	. 	. ...... 

- .. XVIIIInstituir eomar$n}steaiasdeiníormaçes para o exercício das 
atividades finalísttS do Sistema de Controle Iuttrno do- Municíie 

XIX - . aleçtar fornalménte & utàr1dade ádmlnlstStíta Copetente 
para que InstaureImediatamente, s*pena de responsabflldad&solirMria, as ações 
@eidnadas a -apu-iS :OS -aos ou- iatos. Inquinados.  -de 	Ve nos • oii 
antieconômicos que resultem em prejuízo- ao erário, prateados por- .agentes-
públlóos, ou 'quardo.não forem prestadas ou;- Ønda. -quando. ocorrer. desfalque, 
desvio de dlnhefro,bens ou valores-públicos; 	.. 

XX -.'dar ciência ao -Tribunal de Contas do 'Muql* das io 
regla1ddéà ou ilejaildades apuradas', 'para as quais- a Ádmlnlsfração não 

toxiiõu ai provldêiçias.cabívels visando a apuração de . respo.nsabflidades e o 
ressarcimento dê eventuais danos ou prejuízos ao erário; -• . 	. .. 

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de l'omada de 
Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Admlnistraçko Direâ, Inclusive 
sobre as determhias pelo .Tribunal decentasdp.-Munlcíplo. - 	- 

.-FíbSdIV---: 	----- 
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍSCÀS, QUANtOAO-CONtRÔIS 1JflkÕ,. DAS.  RESPONSABILIDADES 

COMPONENTDOnlSTEMAS1EPLA?fl-  - 	
- 

 

.ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E flNAN 
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Ait 72 - As unidades competentes do Sistema eianças, no que 
tnge ao controle interno, têm as seguintes responsabifidades;.. - 

1- exercer o controle orçamentário e financeiro sobiet receitas e as 
aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento clã programação 
financeira e do cronograma de exécuçâo mensal de desembolso, previsto no art. 
8, da Lei Complementar ia9  101/00, assim como da adoção das 'medidas de 
limitação de empeiho de movimentação financeira, que vlerçw a ser adotadas 
como vistas à obteiiçâo do equilíbrio ofçazentário e financeiro. 	, 

II - exercer o controle; através dos diversos nJdeii ae chefia, 
objetivando o cumprimento dos ptograÉ3as, objetivo metas e :Or.çamento e a 
observância à legislação e às norma$ que órlentam as atitidades de.Wánèjamento,' 
de orçamento, financeira e cntábIi; 	. 

Ir! - controlar .os limftegidamento e afãlr as éõúdições para 
a realização de opençôsd r&o* astlm como para a Inscrição de 
compromissos em Reflos  a Paga; na forn da leØslação-vfgen.te 

W 	efear:  ° 	 remeJámnto ou a 
trinsferêncla.de  recursos dos otçatfitQs:d&MunidpIo, na administração direta e 
Indireta,. e sobze a abertura de crédltqs adicionais suplementare$,esp?clais e 
extr,iordlnárlos;.......... ., 	.....,« 	.: ...... .,. .............: 	- 

. 	- • hr4tr. ..controle. : dos ...cornpromlssps.. .ásuimi6os pela 
.Âdmfpistr* Mu pai )iipo.às ei*lda&es. credoras,-por êmpSsttrno'tômados 
ou rólativos a'.dfvld.as confessadas,assim corpo do& ava .e.gàS lis pStadas e 
dos direitos e have'es.do MUPiCfP9 t.. . 	. . .' ....... 	. .... 
• .. VI . ezanilhr e .emIpcersobre-as.ccntas .e..d vem s?r 

prestadas, referentes.'aos re 	às hóÍWS'a 	pss Es ou e da de 
à conta dos Orçamentos do :MunHpio, a títulode subvençõés anrflks e/ou 
contribuições, adiantamentos ou suprimentos ..de fundos, :t1 corno promover a 
tomada.de  contas dos.responsáveís-em atraso;. .. 	. 	. 	. 

ViI - exer.cr o controle-sobre valores à.dis,posiçâo.de  qualquér pessoa 
ff'1ca ou exitid4e'.que utilize, tecade, guar&,getenclei  
conta do patrimônio público mumctt dü'Øas quais reponda eu, ainda, que em 
seu nome asdxna.obrlgaçés de xlátureza pecunlárla. .atlglndõ..as'.respectivas 
prestações dé. contas, se for o caso; 

Vil. - propor expnflsãb e.o' aprimprapento dos sistemas de 
processamento eletrônico de dadQs,- pari 	.pèrmitp..reMizar e verificar .a 
contabillzáçÃo doà atose fatos da .gestão de tolos os'itponsávelsp.ela execu 
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dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de 
promover as Informações gerenclals necessárias à tomada de decisões; 

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, 
arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a 

- 	inscrição e cobrança da Dívida Ativa; 
-. 	X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, 

a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à 
apreciação da Unidade de Coordenaçãp do CotroIe Interno; 

XI - aferir a consdGnda das informações rotinelrsréstadas ao 
Tribunal de Conta4 dos Municípld e 	Informações encm1nbdS Cara de 
Vpreadores do Município, sobre xiiatérla fiutcelra. orçamêntárla e pab'lnjonfal, na 
forma de regulamentos próprios 	.. 

XII - exercer o controle sobre &destlnaçãodos recurso&ólitidos com a 
alienação de ativos, tendo em vista as •rstrlçóes constitucionais e as da Lei 
Complementar ' 1.91/q0... 	....... : ... 	•. 	': ,.. 

.
.Título V. 

DAS RESPONSAÊUÃIjÂDtS.bÊ.TdDOsOS'ÓgaÀÕS'SE..Õ1ÍAJAX) siS 
DE CONTROLE »jo• . .... 

Art. 22 - As diversas unidades competentes da útr&tura 
organizacional do Município, no que tange ao controle Interno, t&n as seguintes 
responSbilidades: 	. . 	. ........, .. 

1 - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos 
diversos sistema? administrativos, objetivando o cuinpriménto dos programas, 
• objetivos, e metas.. eskeihadas  no Plano Plurianual, üã IS de Diretrizes 
• Oramen1tIas ,e nós .Orçamentos e : a observância .à 1eg1slação.e à. norma. qge 
orientam a abvldade específica dos órgãos de cada slstemaç 

II -exercer o controle sobre 'a óbjeivâidaà leslaâoe à normas 
gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema 
administrativo; 

III- exercer o controle sobri o uso e-guarda de bens pertencente ao 
Munlcfjio, colocados à dlsposlçâo de qualquer pãspa ffska ou inudaaé que os 
utilize no exercício de suas fazições; 

W - avaliar, sob o aspecto da. legalidade, a execução dos contratos, 
1.

convênios e Instnmeptos congêneres, afetos ao r- 	•. sistema administrativo, 
em que.o Município seja parte 

( . .. •t 	u.Mwicíz -n flP..-tnisC 
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Título VI 
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS• E DAS 

NOMEAÇÕES 
Capítulo E 	-, 

Da Organização da Função 

Art. 92  Fica o Munkfpiã 'autorizado a organizar tlnidade de 
Coordenação do Controle lnteitb, et nível deAssessorla;vinculad.a dirétaente 
ao Chefe do Poder Executivo MUnIdpál, com o suporte necessário de recursos 
humanos e materiais, que atuará cõtrgëâÓ 	Central do Sistema 4e Controle 
Interno. 	 . 

Capítulo II 
Do Provimento dos Cargos 

ArttO-Flcacrladono Quadro fêrmanntede P.esseal4o-munlefpio, 
um cargo em comissão de Coordena6r doÇontr'ole lntem (CCI), qu rêsponderá 
corno titular da Unidade de Coordenação do Controle Interná, com .remuneráção 
de R$ 1.000,00 (hum mil reais). . .. 	 . 

Parágrafo.. único - O Indicado deverá possuir, nível, -de .escolaridade 
superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vIgnte e sobre 
orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os corweitos de controle 
interno. 	....... 	.. 	. 	 . . 	. 

Art. 11-Os recursos humanos necessários às-tarefas de competência 
da Unidade de CQordenação do Controle Interno poderão ser recrutadbs do 
Quadro de Pessoalt do Munitíplo, desde qffe' pFeencharn as qualificações para o 
exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de 
Mialista de Controle jnterno. 	 . . 	•. 	.. 

	

Parágrafo úmco - 	 no Quadro Próprio pessoal que 
preenchà a alifi qucação necessária paia

hiêtltt!ndo  
o exercido da função, *os' meémos serão 

recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para 
as vagas a serem • definidas em Lei, .o.yndo. :até..  lá ser 'contratados 

FRnSTVtCMUWLëLPALDE XQflFIXRAS 
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temporariamente com fulcro na Lei Municipal que dlciplina esse tipo de 
contratação. 

Capítulo til 
Das Nomeações 

Art az - É vedada a indicação e nomeação par exercício de função 
ou cargo relaciofiado com o Sistema de Cçntrole Interno, .tato no órgão central 
como nos órgãos setoriais do Sistnia, Ø•-pessqas que tenham sido, nos últimas 05 
(cinco) anos: 	 . 

- responsabilfrada
.
s pôr- atos Julgados irregulares, de forma 

definitiva, pelo Trlbnnal de Contas dos Municípios, Estado ou da Unlãçi. 
II - punidas, por deciSão.. tia qu?l não caiba reaxzs4 na esfera 

admnstrativa em proçesso disdplinar, por. ato. .ieslvo ao pati 	'o db m6nl1ico, em 
qualquer esfera de governo . 	:. ;. 	..... 

- condenadas em processo crfmfnl por prática de crime contra a 
Admlnlst'ao Pública, capltula4osaos -Tfbulos LI eX! da Parté especial do C5digo 
Penal Brasileiro, na Lei n9  7.492, de. 16 cie Junho de 1986, e ria Lei ti2  8.429, de 2 de 
Junho de 1992. 	 .. .. 	........ -: 

- 	Capítulo IV 
Das Vedações-a Garantias. 

Art 13 - Além dos ltpedSentoá capitulados b Eètatüio aos 
Servldàres PúbIJeos Municipais, é vedado. aos servidor". CoI1 função nas 
atividades de Controle Interno exercer. 

	

1- aSdade político partidária •. 	. 	. .. .: - 

II- patrocSr causas contra a A4mln1straa MSCIpáJ blretà ou 
Indireta.  

Art. .4:_  Nénfium pr6cesso,4ocumen.qu:Shmaçkq ppderá.ser 
sonegado aos serviços de controla Interne, no .exeyçício das atrlbüjçó Inerentes 
às ativfdadés. de' uditorIa, flsSiizaçãà e avaliação de gestão, sob pena de 
responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo. 

Art. 15 - O servidor que exercer função- relacionada com o Sistema de 
Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e Informações obtidas em 
decorrência do exercício de suas -atribuições e-'a s entes aos assuntos sob a sua 

1 
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fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e 
pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade 
administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações. 

Título VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 16- As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno 
correrão à conta dq dotações próprias, fixadas anualmente no Orçazp:õ,to' Fiscal do 
Município. 	 ' 	' 

Art. 17- Fica o CAefe do Podt'Eécutivo Municipal autor4ado a abrir 
crédito suplementar ao orçamento v1dt& Para fazer face as 'deesas de 
Implantação desta Lei. 	 . -• 

Ait i8 -.Este Proj'eto?deLel entra érn vigor na data .de sua publico. 

Páço`da Prefeitura !SlS de Portáras, 'Estadõ dó Ceará, aos 
qufne (15) dias do mês de março de,d eis n, e onze (2011). - ,,  

- O. •s's.-'•  ' - 
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