LEII Nº1091/
/2017, DE
D 08 DE AGOSTO
O DE 2017
7.

AUT
TORIZA O PODER EXECUT
TIVO
A DIISTRIBUIIR OS RE
ECURSOS
S DO
FUN
NDEF OR
RIUNDOS
S DE AÇÃO
JUD
DICIAL,
CONFOM
MRE
PRE
EVISTO NO
N
INCIISO XII DO
ART
T.60 DO ADCT-CF
F/88, E DÁ
OUT
TRAS PRO
OVIDÊNC
CIAS.

O PREFEITO
P
O MUNIC
CIPAL DE
E SÃO BE
ENEDITO/
/CE faz saber
s
que a Câmarra Municipal de Sã
ão Benediito/CE ap
provou e E
Ele, na fo
orma
da L
Lei Orgâniica do Mu
unicípio, ssancionou
u e promu
ulgou a seeguinte Le
ei:
de São Ben
nedito, po
or interm
médio do seu Podeer Execu
utivo,
auto
orizado a repassar aos profisssionais do
d magistério, confforme prev
visto
no iinciso XII do art. 60,
6 XII do
o ADCT-CF/88, 60% (sessen
nta por ce
ento)
dos valores do
d precató
ório exped
dido nos autos do Processoo nº 002195097.2
2004.4.05
5.8100, em
m tramita
ação a 6ª Vara da
a Seção J
Judiciária
a no
Ceará.
Art. 2.° Parra realizaçção do acordo de que tratta o artig
go 1º
destta Lei, dev
verão ser observada
as as segu
uintes con
ndições:
I – O percenttual de 50
0% (cinqu
uenta por cento) serrá distrib
buído
imed
diatamente aos prrofissionaiis do mag
gistério, conforme
c
as condiições
estip
puladas pelos refferidos prrofissiona
ais, aclam
madas em
m assemb
bleia
realiizada pello Sindica
ato dos Servidore
es Público
os Municcipais de São
Ben
nedito – SIINSESB, em
e conson
nância co
om art. 3º. da preseente Lei.
II - O percentual d e 10% (d
dez por cento) reestante fiicará
aplic
cado em conta esp
pecífica, rretornand
do o total com sua
as respecttivas
corrreções, pa
ara eventu
uais recla
amações de
d profissiionais qu
ue se sentirem
prejudicados pela disttribuição ou dela se
s conside
erarem exxcluídos, que,
depo
ois
de
criteriosa
aná
álise
rea
alizada
pela
C
Comissão
de
Acom
mpanham
mento dos
s Precató
órios de FUNDEF,, poderá ser paga
a ao
dem
mandante.
Pará
ágrafo Ún
nico: As re
eclamaçõe
es previsttas no incciso II do
o art.

2º. deverão ocorrer
o
atté 1(um) ano, após o pagam
mento esstabelecido no
incis
so I do art.
a
1º.; findo essse prazo, com os respectivvos proce
essos
conc
cluídos, o saldo remanesscente se
erá redisttribuído nas mes
smas
cond
dições do inciso I do
d art. 1º

Art. 3.° O rateio d
dos valores a se
erem rep
passados aos
proffissionais do magis
stério obed
decerão os seguinte
es critérioos:
I – Os Profi
fissionais Efetivos do Magis
stério quee trabalha
aram
no p
período compreen
c
dendo oss anos de
e 1998 à 2006 reeceberão 50%
(cinq
quenta por
p
cento) do mon
ntante, o qual se
erá ratea
ados entre
e os
mes
smos, pro
oporcional aos meeses trabalhados respeitan
ndo o perríodo
exerrcido;
II – O restan
nte dos 5
50% (cinq
quenta po
or cento) será rate
eado
prop
porcional aos meses trabalh
hos a tod
dos os Profissionaiis Efetivos do
Mag
gistério, re
espeitand
do o períod
do exercid
do, incluin
ndo os prrofissionaiis do
mag
gistério ap
provados no concu
urso do ano
a
de 20
012, confforme dec
cisão
dos Servidore
es Público
os em Asssembléia do dia 10
0 de junh
ho de 2017 no
Sind
dicato do
os Servid
dores Púb
blicos Municipais de Sãoo Beneditto –
SINS
SESB;
Art. 4.°Para efeitos d
desta Lei, o acordo pode serr realizado
o em
via a
administrrativa, e, se
s verifica
ada a nec
cessidade,, poderá sser subme
etido
à ho
omologaçã
ão do juízo competeente.
Art.. 5.° Fica o chefe d
do Poder Executivo
E
autorizad
do a abrirr, no

orça
amento viigente, po
or Decreto
o, crédito especial para reccebimento
o dos
valo
ores oriun
ndos do prrecatório a
acima, pa
ara fiel cum
mprimentto desta le
ei.
Art. 6.° . Estta Lei ent rará em vigor
v
na data
d
de su
ua publica
ação,
fican
ndo revogadas a LEI Nº 1014/20
016 e de
emais dissposições em
conttrário.
Paç
ço da Preffeitura Mu
unicipal de
d São Benedito/C
CE, em 08 de
Agos
sto 2017.

L GONÇA
ALVES DE
E AGUIAR
R PAULA
GADYEL
Prefe
eito Muniicipal

LEI Nº1092/
/2017, DE
E 08 DE A
AGOSTO DE 2017
7.

“Autoriiza a aberttura de Crrédito
Adicion
nal Especiial ao vig
gente
orçamen
nto
e
dá
outras
providencias”.

Façoo saber quee a Câmaraa Municipaal de São Benedito/CE
B
E aprovou e eu GAD
DYEL
GON
NÇALVES DE
D AGUIA
AR PAULA
A, Prefeito Municipal,
M
na
n forma da Lei Orgâniica do
Munnicípio, sancciono e prom
mulgo a segguinte Lei:

Art. 1º Autorizza o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crrédito
Adiccional Especcial ao vigen
nte orçamennto na segu
uinte dotaçãão orçamenttárias:

066.02 FUN
NDO MUNIC
CIPAL DE ASSISTÊN
NCIA SOCIIAL
08.2243.0801.2..100 Man
nutenção d
do Progra
ama Primeira Infânncia – (R
Rec
Vincculados)
3.1.90.044.00 Contratação porr tempo deteerminado

15.0000,00

3.1.90.11.00 Venccimentos e V
Vantagens Fixa
F Pessoaal Civil

14.0000,00

3.1.90.133.00 Obrig
gações Patrronais

6.0000,00

3.3.90.144.00 Diariias Civil

1.0000,00

3.3.90.300.00 Mateerial de Connsumo

4.0000,00

3.3.90.366.00 Outro
os Serviços de Terceiro
os Pessoa Física
F

2.5000,00

3.3.90.399.00 Outro
os Serviços de Terceiro
os Pessoa Ju
urídica

2.5000,00

TOT
TAL

45.0000,00

Art. 22º - Os recuursos necesssários à cobbertura do reeferido créd
dito serão obbtidos na forma do
inciso III do § 1º
1 do Art. 43 da Lei Fe deral 4.320/64, nas seg
guintes dotaações.

06.02 FU
UNDO MUN
NICIPAL DE
D ASSITÊN
NCIA SOCIIAL
008.482.16011.2072 Maanutenção ddo Programaa Minha Cassa
3.3.90..30.00 Maaterial de Coonsumo

15.000,000

3.3.90..32.00 Maaterial de Diistribuição Gratuita
G

15.000,000

3.3.90..33.00 Passsagens e D
Despesas com
m Locomoçções

15.000,000
T
TOTAL

45.000,000

Art. 3º - Fica auutorizado a abrir créditoo suplemen
ntar as respeectivas dotaações até o limite
l
dos sseus respecttivos valores.

PA 2014/20 17
Art. 44º - Fica auutorizado a modificar o Plano Plurrianual – PP

o governam
mental, nãoo causa im
mpacto
Art. 5º O dispposto nestaa Lei, enquuanto ação
mentário-finnanceiro, uma
u
vez quue a fonte de
d custeio das mesmaas decorrerãão da
orçam
anulaação de outtras despesaas já contem
mpladas no orçamento corrente, faace à abertu
ura do
Créddito Especiaal anteriorm
mente menccionado, co
onforme "R
Relatório dee Estimativ
va do
Impaacto Orçam
mentário-Financeiro" - Anexo I, e "D
Declaração de Adequ
uação
Orçaamentária Fiinanceira" - Anexo II.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na daata de sua publicação
p
revogadas ass disposiçõees em
contrrário.

o da Prefe
eitura Mun
nicipal de São Bene
edito, 08 Agosto
A
de 2017
Paço

Gadyel Gon
nçalves de
e Aguiar Paula
P
Preffeito Municipal

ANEXO I
RELATÓ
ÓRIO DE ESTIMATI
E
IVA DO IM
MPACTO ORÇAMEN
O
NTÁRIOFIINANCEIR
RO
OBJJETO DA DESPESA:
D
Abertura dde Crédito Especial
E
para realizaçãoo de despesaas
referrentes a Lei Nº1092/20
017.
DOT
TAÇÃO OR
RÇAMENT
TÁRIA:
Créddito Especiaal
IMP
PACTO NO
O ORÇAME
ENTO/201 7
Sem reflexo, pois não aumeenta a despeesa já previssta no orçam
mento correente, uma veez
que oos recursos de custeio decorrerão
d
dde anulação
o de despesaas já consign
gnadas no
orçam
mento.
IMP
PACTO NO
O ORÇAME
ENTO/201 8
Sem reflexo, pois no Orçam
mento do refferido exerccício não occorrerá tal ddespesa.
IMP
PACTO NO
O ORÇAME
ENTO/201 9
Sem reflexo, pois no orçam
mento do refferido exerccício não oco
orrerá tal deespesa.

ANEXO III
D
DECLARA
AÇÃO DE ADEQUAÇ
A
ÇÃO ORÇ
ÇAMENTÁRIA E FIN
NANCEIRA
A
(Inciso II, artigo 16, L
Lei Compllementar nºº 101/2000))
OBJJETO DA DESPESA:
D
Abertura dde Crédito Especial
E
para realizaçãoo de despesaas
assum
midas atravvés da Lei Nº1092/2017
N
7, referentee a Manuten
nção do Proggrama Prim
meira
Infânncia.
FON
NTE DE CU
USTEIO: Crédito
C
Espeecial a ser aberto
a
na Seecretaria Muunicipal de
Trabalho e Açãoo Social
Na qqualidade de
d ordenado
or de "desppesas" do Fundo
F
Mun
nicipal de Ação Social do
Munnicípio de São
S Benedito, declaro, para os efeeitos do Incciso II, do aartigo 16 da
d Lei
Com
mplementar nº 101 – Lei de R
Responsabillidade Fisccal, que a despesa acima
a
especcificada poossui adequ
uação orçam
mentária e financeira com a Leei Orçamen
ntária
Anuaal, em razãoo da aberturra do Créditto Especial para
p esse fim
m autorizaddo.

/2017, DE
E 08 DE A
AGOSTO DE 2017
7.
LEI Nº1093/

D
DISPÕE
SOBRE
O
SIISTEMA
DE
C
CONTROLE INTER
RNO MUN
NICIPAL NOS
T
TERMOS DO
D ART. 31DA CO
ONSTITUIÇÃO
F
FEDERAL,
ARTIG
GO
59
DA
LEI
C
COMPLEM
MENTAR Nº. 101//2000 e LEI
M
MUNICIPA
AL Nº. 1082/2017,
CRIA
A A
U
UNIDADE DE CON
NTROLE IINTERNO DO
M
MUNICÍPIO
O
E
DA
OUT
TRAS
P
PROVIDEN
NCIAS.

Façoo saber que a Câmara Municipal
M
dde São Benedito aprov
vou e eu, Gaadyel Gonççalves
de A
Aguiar Pauula, PREFE
EITO MUN
NICIPAL DE SÃO BENEDIT
TO, no uso
o das
atribuições que me conferee a Lei Orggânica e apllicando o Parágrafo
P
Ú
Único, do arrt. 3º.,
da Leei nº. 1082//2017, sanciiono e prom
mulgo a segu
uinte Lei:

CAP
PÍTULO I
DAS
S DISPOSIÇ
ÇÕES PRE
ELIMINAR
RES
Artiggo 1º – Estaa lei estabellece normass gerais sob
bre controle, fiscalizaçãão e auditorria do
Munnicípio de São
S Beneditto, organizaada sob a forma
f
de Sistema de C
Controle In
nterno
Munnicipal, espeecialmente nos
n termos ddo artigo 31 da Constituição Fedeeral, artigo 59 da
Lei C
Complemenntar nº 101//2000 e Leii Municipall nº. 1082/2
2017, devenndo se consstituir
em sistema esstruturado para
p
mitig ar riscos e proporcionar maioor segurançça na
conseecução de objetivos
o
e metas
m
instittucionais, attendendo ao
os princípioos constituciionais
da addministraçãoo pública e buscando aauferir:
a) a eficiência, eficácia e efetividade
e
ooperacionall, mediante execução oordenada, ética e
o
econnômica das operações;
b) a integridadee, confiabilidade e dissponibilidad
de das informações prroduzidas para
p
a
tomaada de decissão e para a prestação dde contas;
c) a conformidaade de aplicação das lleis, regulaamentos, normas, polítticas, prograamas,
planoos e procediimentos de governo e dda instituiçãão;
d) a adequada salvaguard
da e proteçção de ben
ns, ativos e recursos públicos contra
c
despeerdício, perrda, mau uso
o, dano, utillização não autorizada ou apropriaação indevid
da.

Artiggo 2º – Paraa os fins dessta lei, conssidera-se:
aa) Controle Interno: conjunto
c
dee recursos, métodos e processoss adotados pela
pprópria gerêência do seetor públicoo, com a fin
nalidade dee comprovaar fatos, im
mpedir
eerros, fraudees e a ineficiência;
b) Sistema de Controle Interno: cconjunto dee unidades técnicas,
t
artticuladas a partir
de uma unnidade cen
ntral de cooordenação, orientadass para o ddesempenho
o das
atribuições de controlee interno.
c) Auditoria: minuciosso exame tootal, parciall ou pontual dos atos aadministratiivos e
fatos contábbeis, com a finalidade de identificcar se as operações foraam realizad
das de
maneira aprropriada e registradas
r
dde acordo com
c
as orien
ntações e noormas legais e se
dará de acoordo com as normas e pprocedimenttos de Auditoria.

CAP
PÍTULO II
DA F
FISCALIZ
ZAÇÃO MU
UNICIPAL
L E SUA AB
BRANGÊN
NCIA
Artiggo 3º – A fiscalização
fi
do Municíppio será exeercida pelo sistema de controle intterno,
com atuação prrévia, concomitante e posterior aos atos ad
dministrativvos, objetiv
vará à
avaliiação da açãão governam
mental e daa gestão fisccal dos administradoress, por interm
médio
da fiiscalização contábil, fiinanceira, oorçamentáriaa, operacion
nal e patrim
monial, quaanto à
legallidade, legiitimidade, economiciddade, aplicaação das subvenções
s
e renúnciia de
receiitas.

Artiggo 4º- Toddos os órrgãos e oos agentess públicos dos Podderes Execcutivo
(Adm
ministração Direta e In
ndireta) inteegram o Siistema de Controle
C
Intterno Municipal,
sendoo as seguinntes áreas a serem abbrangidas, sem
s
prejuízo de outrass que venh
ham a
surgiir:
I - Exxecução orççamentária e financeiraa:
a) Contaabilidade;
b) Finanças;
c) Receitta Pública;
d) Crédittos Orçamentários e Addicionais;
e) Despeesa Pública.
II - A
Atos de pesssoal;
III - B
Bens patrim
moniais;
IV – Almoxarifaado;
V–C
Controle dee frota e com
mbustível;
VI - Licitações, contratos e convênios;;
VII - Obras públicas e serviços de eng enharia;
VIII - Operaçõees de crédito
o;
IX - Suprimentoo de fundos,, adiantameento, cartõess corporativ
vos;
Doações, suubvenções, auxílios,
a
conntribuições concedidass;
X-D
XI - Gestão fiscal;
XII - Transparênncia.

CAP
PÍTULO IIII
DA CRIAÇÃO
O DA CO
ONTROLA
ADORIA GERAL
G
DO
D MUNIC
CÍPIO E SUA
FINA
ALIDADE
Artiggo 5.º – Fiica criada a CONTRO
OLADORIA
A GERAL DO MUNIICÍPIO - CGM,
C
integgrando a Unnidade Orçamentária ddo Gabinette do Prefeiito Municippal, em nív
vel de
assesssoramento,, com objetivo de eexecutar as atividadees de conttrole municipal,
alicerçado na realização de auditorias, com a finallidade de:

I – vverificar a regularidad
de da proggramação orrçamentáriaa e financeeira, avalian
ndo o
cumpprimento daas metas prrevistas no plano plurrianual, a execução
e
doos program
mas de
goveerno e do orççamento do
o município,, no mínimo
o uma vez por
p ano;
II – comprovarr a legalidaade e avalliar os resu
ultados, quaanto à eficcácia, eficiêência,
econnomicidade e efetividaade da gesstão orçamentária, fin
nanceira e patrimonial nos
órgãoos e entidaddes da admiinistração ddireta e indirreta municip
pal, bem coomo da apliccação
de reecursos públlicos por en
ntidades de ddireito privaado;
III – exercer o controle das
d operaçõões de crédito, avais e garantias, bem como
o dos
direittos e haverees do Municcípio;
IV – apoiar o coontrole exterrno no exerrcício de suaa missão insstitucional.
V – eexaminar a escrituração
o contábil e a documen
ntação a ela corresponddente;
VI – examinar as
a fases de execução
e
daa despesa, in
nclusive verificando a regularidad
de das
licitaações e conntratos, sob
b os aspectoos da legallidade, legitimidade, eeconomicidaade e
razoaabilidade;
VII – exercer o controle so
obre a execuução da receeita bem como as opera
rações de crédito,
emissão de títuloos e verificaação dos deepósitos de cauções
c
e fiianças;
VIIII – exercer o controlee sobre os créditos ad
dicionais beem como a conta “resstos a
pagaar” e “despesas de exerccícios anterriores”;
IX – acompannhar a con
ntabilizaçãoo dos recu
ursos proveenientes dee celebraçãão de
convvênios e exxaminando as despesaas correspon
ndentes, naa forma doo inciso V deste
artigoo.
X- ssupervisionnar as medidas adotaddas pelos Poderes
P
Ex
xecutivo paara o retorn
no da
despeesa total coom pessoal ao
a respectivvo limite, no
os termos dos
d artigos 222 e 23 da Lei
L nº
101/22000, caso haja
h necessidade;
XI – realizar o controle do
os limites e das condiçõ
ões para a inscrição
i
dee Restos a Pagar,
P
proceessados ou não;
n

XII – realizar o controle daa destinaçãoo de recursos obtidos co
om a alienaç
ação de ativo
os, de
acorddo com as restrições
r
im
mpostas pelaa Lei Comp
plementar nºº 101/2000;
XIIII – controlaar o alcancee do atingim
mento das metas
m
fiscais dos resultltados primáário e
nomiinal;
XIV
V – acompaanhar o atingimento ddos índices fixados paara a educaação e a saúde,
s
estabbelecidos peelas Emendaas Constituccionais nº s 14/1998 e 29/2000,
2
re spectivamente;
XV – acompaanhar, paraa fins de posterior registro
r
no Tribunal de Contass dos
Munnicípios, os atos
a de adm
missão de peessoal, a qu
ualquer título, na adminnistração direta e
indirreta municippal, incluíd
das as fundaações institu
uídas ou mantidas
m
pello poder pú
úblico
muniicipal, exceetuadas as nomeaçõees para caargo de provimento eem comisssão e
desiggnações parra função grratificada;
XVII – verificarr os atos de aposentadooria para possterior regisstro no Tribuunal de Con
ntas.
XVIII – realizaar outras attividades dee manutençção e aperffeiçoamentoo do sistem
ma de
contrrole interno, inclusive quando
q
da eedição de leeis, regulam
mentos e orieentações.

CAP
PÍTULO IV
V
DA D
DIREÇÃO
O DA CONT
TROLADO
ORIA GER
RAL DO MU
UNICÍPIO
O
Artiggo 6º. A CO
ONTROLA
ADORIA G
GERAL DO
O MUNICÍPIO - CG
GM será dirrigida
por uum CONTR
ROLADOR e se maniffestará atrav
vés de relató
órios, audittorias, inspeeções,
parecceres e ouutros pronu
unciamentoss voltados a identifiicar e sannar as possíveis
irreggularidades.
Artiggo 7º – Com
mo forma de
d ampliar e integrar a fiscalizaçção do Sisteema de Con
ntrole
Interrno ficam criadas
c
as unidades
u
seeccionais daa CGM, qu
ue são servi
viços de con
ntrole
sujeiitos à orienttação normaativa e à suppervisão téccnica do órg
gão central ddo Sistema, com,
no m
mínimo, um
m representante em cadda Setor, Deepartamento
o ou Unidadde Orçamen
ntária
Munnicipal.

Artiggo 8º – No desempenh
ho de suas aatribuições constitucion
c
nais e as preevistas nestaa Lei,
o C
Controlador da Contrroladoria G
Geral do Município poderá em
mitir instru
uções
norm
mativas, de observância
o
a obrigatóriaa no Municcípio, com a finalidade de estabeleecer a
padroonização soobre a formaa de controlle interno e esclarecer as
a dúvidas eexistentes.

Artiggo 9º – Paara asseguraar a eficáciia do contrrole interno
o, a CGM eefetuará ain
nda a
fiscaalização doss atos e con
ntratos da A
Administraçãão de que resultem
r
recceita ou desspesa,
mediiante técniicas estabeelecidas ppelas norm
mas e pro
ocedimentoss de audiitoria,
especcialmente aquelas
a
estab
belecidas naa Resolução
o CFC 780, de 24 de m
março de 199
95.

Paráágrafo Únicco – Para o perfeito cuumprimento
o do disposto neste arttigo, os órg
gãos e
entiddades da adm
ministração
o direta e inndireta do Município
M
deverão
d
enccaminhar à CGM
C
imeddiatamente após
a
a conclusão/publiccação os seg
guintes atoss, no que coouber:
I – a Lei e anexxos relativo
os: ao Planoo Plurianual, à Lei de Diretrizes O
Orçamentárrias, à
Lei O
Orçamentárria Anual e à documeentação refeerente à abertura de toodos os crééditos
adiciionais;
II – o organograama municip
pal atualizaado;
III – os editaiss de licitaçção ou conntratos, inclusive adm
ministrativoss, os convêênios,
acorddos, ajustes ou outros instrumentoos congênerees;
IV – os nomees de todos os respoonsáveis peelos setores da Prefeeitura, confforme
organnograma approvado pelo
o Chefe do Executivo;
V – oos concursoos realizadoss e as admisssões realizadas a qualq
quer título;
VI – os nomes dos responsáveis ppelos setorees e departtamentos dee cada enttidade
muniicipal, quer da Administração Direeta ou Indirreta
VII – o plano dee ação admiinistrativa dde cada Departamento ou
o Unidade Orçamentáária.

CAP
PÍTULO V
DA A
APURAÇÃ
ÃO DE IRR
REGULAR
RIDADES E RESPON
NSABILIDA
ADES
Artiggo. 11 – Veerificada a ilegalidade
i
de ato(s) ou
u contrato(ss), a CGM dde imediato
o dará
ciênccia ao Cheffe do Execu
utivo e com
municará tam
mbém ao reesponsável,, a fim de que
q o
mesm
mo adote ass providênccias e esclarrecimentos necessárioss ao exato cumprimen
nto da
lei, fa
fazendo indiicação expreessa dos disspositivos a serem obseervados.
a. Não havendo
h
a reegularizaçãoo relativa a irregularidaades ou ileggalidades, ou não
sendoo os esclarrecimentos apresentaddos como suficientes
s
para elidi--las, o fato
o será
docuumentado e levado ao conhecimennto do Preffeito Municcipal e arquuivado, fican
ndo à
dispoosição do Trribunal de Contas
C
dos M
Municípioss do Estado do Estado ddo Ceará.
b. Em caso
c
da não-tomada dde providên
ncias pelo Prefeito M
Municipal para
p
a
regullarização daa situação apontada
a
em
m 60 ( sesseenta) dias, a CGM com
municará em
m 15 (
quinzze) dias o fato ao Triibunal de C
Contas dos Municípioss do Estadoo do Cearáá, nos
termoos de discciplinamentto próprio editado pela
p
Corte de Contass, sob pen
na de
respoonsabilizaçãão solidária.

CAP
PITULO VII
DO A
APOIO AO
O CONTRO
OLE EXTE
ERNO

Artiggo. 12 – Noo apoio ao Controle E
Externo, a CGM
C
deverrá exercer, ddentre outraas, as
seguiintes atividaades:
I – organizar e executar,
e
po
or iniciativaa própria ou
u por solicitaação do Tribbunal de Co
ontas,
a proogramação trimestral de
d auditoriaa contábil, financeira,
f
orçamentári
o
ia, operacio
onal e
patrim
monial nas unidades administrativvas sob seu
u controle, mantendo
m
a documentaação e
relatóório organizzados; especcialmente ppara verificaação do Con
ntrole Extern
rno;
II – rrealizar audditorias nas contas
c
dos rresponsáveiis sob seu controle, em
mitindo relatórios,
recom
mendações e parecer.

Artiggo 13 – Os
O responsááveis pelo controle in
nterno ao tomarem
t
coonhecimentto de
qualqquer irregullaridade ou ilegalidade,, dela darão
o ciência, dee imediato, aao Controlaador e
este ao Prefeitoo Municipaal para adooção das medidas
m
leg
gais cabíveiis, sob pen
na de
respoonsabilidadee solidária.
11º – Na com
municação ao Chefe do Poder Executivo,
E
o Coordenaador indicaará as
pprovidênciass que poderão ser adotaadas para:
I – corriggir a ilegalid
dade ou irreegularidade apurada;
II – ressaarcir o even
ntual dano caausado ao erário;
e
III – evittar ocorrênccias semelhaantes.
2º – Veriificada pelo Chefe ddo Executiivo, atravéés de insppeção, audiitoria,
irregularidaade ou ilegaalidade que não tenham
m sido dado
o ciência tem
mpestivameente e
pprovada a omissão, o Controladoor, na quallidade de reesponsável solidário, ficará
f
vistas em Leei.
sujeito às saanções prev

CAP
PÍTULO VIII
DO RELATÓRIO DE ATIVIDAD
DES DA CONTRO
OLADORIA
A GERAL
L DO
MUN
NICÍPIO
Artiggo 14. O Controlador deverá encaaminhar a cada
c
03 (trêês) meses rrelatório gerral de
atividdades ao Chhefe do Pod
der Executivvo.

CAP
PÍTULO VIIII
DO RECRUTAMENTO, INSTITU
UIÇÃO DE FUNÇÃ
ÃO DE CO
ONFIANÇ
ÇA E
LOT
TAÇÃO DE
E SERVIDO
ORES NA UNIDADE
E DE CONT
TROLE IN
NTERNO

Artiggo. 15. Leii específicaa disporá ssobre a insstituição daa Função dde Confiançça da
Conttroladoria Geral
G
do Mu
unicípio, as rrespectivas atribuiçõess e remuneraação.
1º. É vedadda a lotação
o de qualquuer servidor com cargo comissionaado para ex
xercer
atividades na
n CGE;
2º. A desiignação daa Função dde Confian
nça de quee trata estte artigo caberá
c
unicamentee ao Chefee do Poderr Executivo
o Municipal, dentre oos servidorees de
pprovimentoo efetivo qu
ue disponhaam de capaacitação téccnica e proofissional para
p
o
exercício do
d cargo, até
a que lei complemen
ntar federall disponha sobre as regras
r
gerais de escolha,
e
lev
vando em cconsideração os recurssos humanoos do Muniicípio
mediante a seguinte orrdem de preeferência:
I – nível superior naa área das C
Ciências Con
ntábeis
II – detenntor de maior tempo dee trabalho na
n Controlad
doria Geral do Municíp
pio;
III – dessenvolvimen
nto de projjetos e estu
udos técnico
os de reconnhecida utillidade
para o Município;
M
IV – maiior tempo de experiênccia na admin
nistração pú
ública.
2º. Não podderão ser deesignados ppara o exerccício da Fun
nção de quee trata o cap
put os
servidorees que:
I – sejam
m contratado
os por exceppcional inteeresse públicco;
II – estivverem em esstágio probaatório;
III – tivverem sofrid
do penalizaação adminiistrativa, ciivil ou pena
nal transitad
da em
julgado;
IV – reallizem ativid
dade políticoo-partidáriaa;
V – exeerçam, con
ncomitantem
mente com a atividad
de pública, qualquer outra
atividadee profission
nal.

3º. Constituui exceção à regra preevista no paarágrafo an
nterior, incisso II, quando se
impor a reealização dee concurso público paara investid
dura em carrgo necessáário à
composiçãoo da Controladoria Gerral do Município.

4º. Em casso de a Con
ntroladoria Geral do Município
M
ser
s formadaa por apenaas um
pprofissional, este deverá possuirr formação acadêmicaa em Ciênccias Contáb
beis e
ppossuir regiistro regular no Consellho Regionaal de Contab
bilidade.

5º. Em casoo de a Controladoria G
Geral do Município
M
ser integrada por mais de
d um
servidor, necessariam
mente o rresponsável pela an
nálise e vverificação das
demonstraçções e operrações contáábeis deverrá possuir curso
c
superrior em Ciêências
Contábeis e registro prrofissional nno Conselho
o Regional de Contabillidade.

CAP
PÍTULO IX
X
DAS
S GARANTIAS DO
OS INTEG
GRANTES DA UNID
DADE DE
E CONTR
ROLE
INTE
ERNO
Artiggo 16. Connstitui-se em
m garantiaas do ocup
pante da Função
F
de Controlado
or da
Conttroladoria Geral
G
do Mu
unicípio e doos servidorees que integ
grarem a Unnidade:
I – iindependênncia profissional para o desempeenho das atividades nna administtração
diretaa e indireta;
II – o acesso a quaisquer documentos
d
s, informaçõ
ões e banco
o de dados indispensáv
veis e
necessários ao exercício
e
daas funções dde controle interno;
i
III – a impossibbilidade de destituição
d
dda função no
n último an
no do manddato do Cheefe do
Podeer Executivoo até 30 diaas após a daata da entrega da prestação de conntas do exerrcício
do úlltimo ano doo mandato ao
a Poder Leegislativo.
1º. O agentte público que,
q por açãão ou omisssão, causar embaraço, constrangim
mento
ou obstáculo à atuaçãão da Contrroladoria Geral
G
do Mu
unicípio no desempenh
ho de
suas funçções institu
ucionais, ficará sujeito à pena de rresponsabillidade
administrattiva, civil e penal.
p
2º. Quandoo a docum
mentação ouu informaçãão prevista no incisoo II deste artigo
a
envolver asssuntos de caráter
c
sigilloso, a CGM
M deverá diispensar trattamento esp
pecial
de acordo com
c
o estabelecido peloo Chefe do Poder Execcutivo.
3º. O serviidor lotado na CGM ddeverá guarrdar sigilo sobre dadoos e informações
ppertinentes aos assunttos a que tiiver acesso em decorrrência do exxercício dee suas
funções, utilizando os,, exclusivam
mente, paraa a elaboração de parecceres e relattórios
destinados à autoridade competennte, sob penaa de responsabilidade.

Artiggo 17 – Allém do Prefeito e do Secretário de Finançaas, o Contrrolador da CGM
C
assinnará conjunttamente com o Respoonsável pelaa Contabilid
dade o Relaatório de Gestão
G
Fiscaal, de acordoo com o art. 54 da Lei 101/2000 - Lei de Resp
ponsabilidaade Fiscal.

Artiggo. 18 – O Controlad
dor da CG
GM fica au
utorizado a regulamenntar as açõ
ões e
atividdades da CG
GM, atravéés de instruçções ou orieentações no
ormativas qu
que disciplin
nem a
form
ma de sua atuuação e dem
mais orientaçções.

CAP
PÍTULO X
DAS
S DISPOSIÇ
ÇÕES GER
RAIS E FIN
NAIS
Art. 19. O Podeer Executiv
vo estabeleccerá, em reg
gulamento, a forma peela qual quaalquer
cidaddão, sindicaato ou asso
ociação, pooderá ser in
nformado sobre
s
os daados oficiaais do
Munnicípio relatiivos à execu
ução dos orççamentos.

Art. 20. Os servvidores da Controlador
C
ria Geral do
o Município
o deverão seer incentivaados a
recebberem treinaamentos esp
pecíficos e pparticiparão
o, obrigatoriiamente:
I – de qualqueer processo
o de expan são da info
formatização
o municipaal, com visstas a
proceeder à otimiização dos serviços
s
preestados pelo
os subsistem
mas de contrrole interno;
II – do projetto à implan
ntação do gerenciam
mento pela gestão da qualidade total
muniicipal;
III- dde cursos reelacionados à sua área dde atuação, no mínimo
o, 2 (duas) vvezes por an
no até
o final de 2018.

Art.. 21. Esta Lei
L entra em
m vigor na data de suaa publicação
o, revogadaas as dispossições
em ccontrário.

Paço
o da Prefe
eitura Mun
nicipal de São Bene
edito, 08 de Agosto de 2017.

Gadyel Gon
nçalves de
e Aguiar Paula
P
Preffeito Municipal

LEI Nº1094/
/2017, DE
E 08 DE A
AGOSTO DE 2017
7.

“D
DISPÕE SOBRE A NOM
MEAÇÃO DA
U
UNIDADE BÁSICA DE SAÚD
DE DO SÍTIO
L
LAGOA, DA
D REDE PÚBLICA
A MUNICIIPAL
D
DE SÃO BENEDITO E D
DA OUT
TRAS
P
PROVIDÊN
NCIAS”.

Façoo saber quee a Câmaraa Municipaal de São Benedito/CE
B
E aprovou e eu GAD
DYEL
GON
NÇALVES DE
D AGUIA
AR PAULA
A, Prefeito Municipal,
M
na
n forma da Lei Orgâniica do
Munnicípio, sancciono e prom
mulgo a segguinte Lei:

Art. 1.º Fica Nomeada
N
de
d DAVID BASTOS SILVA
S
a Unidade
U
Bá
ásica de Saúde
do S
Sítio Lagoa, da rede pública
p
de saúde de São Bened
dito.

Art. 2.º Esta Lei
L entra em
m vigor na data de suaa publicação
o, revogadaas as dispossições

em ccontrário.

Paço
o da Prefe
eitura Mun
nicipal de São Bene
edito, 08 de Agosto de 2017.

Gadyel Gon
nçalves de
e Aguiar Paula
P
Preffeito Municipal

