MUNICÍ PIO: PIQUET CARNEIRO

PRESTAÇÃO PE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/ 2013
ART 5° INCISO VII
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NORMA QUE INSTITUIU 0 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
E QUE REGULAMENTOU 0 SEU FUNCIONAMENTO
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Lei n° 288/2017 de 01 de março de 2017.
Aitera a estrutura administrativa do municí pio de Piquet
Carneiro, instituí da pela Lei municipal n° 117/2008, de 23 de
dezembro de 2008, para criar a Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, em substituição à Secretaria
Municipal de Administração e Finanças; institui a
Controladoria Interna, extingue a Secretaria Municipal de
Esportes e Juventude, dispõe sobre cargos de provimento
em comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO faço saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o. Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que passa a
integrar a estrutura administrativa do município de Piquet Carneiro, instituída pela Lei municipal n°
117/2008, de 23 de dezembro de 2008.
§ 1o. Para os fins do disposto no caput deste artigo fica automaticamente extinta a
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, criada pela Lei municipal n° 117/2008, de 23 de
dezembro de 2008.
§ 2o. O organograma e as competências da Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão, bem como as atribuições dos seus órgãos serão definidos mediante Decreto do Chefe do
Poder Executivo, no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei.

.

Art. 2o. Fica instituída a Controladoria Interna - Cl como órgão de Direção
Superior, integrante da estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, cuja função de Controlador
Interno será exercida por servidor nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, com natureza de cargo
de provimento em comissão especial e remuneração equiparada a de Secretário Municipal.
Parágrafo único. Compete à Controladoria Interna - Cl a execução das normas
gerais do Sistema de Controle Interno estabelecido na Lei municipal n° 184/2012, de 27 de janeiro
de 2012, dentre outras atribuições a serem definidas no ato de que trata o § 2° do art. 1o desta Lei.

Art. 3o. O Anexo I da Lei municipal n° 117/2009, de 23 de dezembro de 2009
passará a vigorar com as alterações introduzidas pelo Anexo Único desta Lei, ficando mantidos
todos os demais cargos, com as denominações, simbologias, quantificações e remunerações
naquele previstas.
Art. 4o. Ficam criados 02 (dois) cargos de provimento em comissão de Assessor
Juridico, no âmbito da Secretaria Municipal da Assistência Social, a serem providos por profissional
legalmente habilitado e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, remunerado de acordo
com os vencimentos fixados no Anexo Único desta Lei.
Art. 5o. Os cargos de Chefe de Gabinete, Tesoureiro Geral, Assessor de
Comunicação e de Procurador-Geral do Município, criado pela Lei Municipal n° 086/2006, de 27 de
junho de 2006, gozam de todas as prerrogativas atribuídas aos Secretários Municipais, inclusive
quanto ao subsidio mensal.
Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais,
suplementares ou especiais, destinados a reforço de dotações orçamentárias previstas e para
atender às despesas de instalação, organização e funcionamento da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, e de seus órgãos, para as quais não haja dotação orçamentária específica.
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GABINETE DO PREFEITO
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, fica autorizado a
o remanejamento e a transferência dos saldos de recursos financeiros e

Art. 7o. Fica extinta a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, criada pela Lei
municipal n° 238/2014 , de 10 de março de 2014, ficando suas atividades absorvidas pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, que manterá a atual denominação.
Art. 8o. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais,
suplementares ou especiais, destinados a reforço de dotações orçamentárias previstas e para
atender ás despesas com a incorporação da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e de seus órgãos, para as quais não haja dotação
orçamentária especifica.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, fica autorizado a
transposição, o remanejamento e a transferência dos saldos de recursos financeiros e
orçamentários.
Art. 9o. Permanecerão vigentes, de acordo com os seus respectivos objetos e
dotações orçamentárias, os contratos administrativos celebrados anteriormente à publicação desta
Lei, no âmbito da Secretária Municipal extinta.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 01 de março de 2017.

BpTOS.Seezerra

Bisçriai

^

. ,

-

-

Pça Ma uno Aires, s/n Centre Piquei Cameirp/CE

-

-

-

-

CEPn» 63.60S OOO Telefax (86) 3516 1800
f CNPJ n 07.738 057/0001 31 CGF IH 06.970.167 6

—

*

.

- -

-

I

mm

JJ

\

,

MUNIC Í PIO

unicef V E R D b \

Construindo com locc

Ed çúo 2013/ 2016
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Lei n° 305/2017, de 02 de outubro de 2017.

S

Dispie sobre a organização, implantação, manutenção e -.
funcforamenio do Sistema de Controle Interno no município d$
Piquet Catmrc e Já out'as providências

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO fsçc ssber
sanciono ) prorrulgo a seguinte Let:

gje

a Cànara Municipal aprovou f eu

TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Art. 1o. A organização e a fiscalização do Poder Executivo Municipal de Piquet Carneiro,
pelo Sistema de Controle Interno, ficam estabelecidas na fo'na desta Lei, nos termos do que disRÕem os
artigos 31. 70 e 74 da Constituição Federal, o parágrafo únioo oo artcjo 59 da Lei Complementar 101/2000,
de 04 de maio de 2000. os artigos 41 e 80 da Corstituiçãc Estadual.
TITULO il
DAS CONCEITUAÇÒES
Art. 2o. O Controle lnt9mo dc mur epic de Piquet Carneiro compreende o pl no de
organização e todos os métodos e medidas adctadss pela ad.min snacão de todos os poderes, inclusive da
administração indireta, para salvaguardar cs atidos, cesen /oiver a eficiência nas operações, avaliar o
cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e cas x> iticas administrai vas prescritas, verificar
a exatidão e a Fidelidade das informações e asseç urar o cjrrprimen o de lei
Art. 3o. Para os efeitos desta Lai, considera-se por.
I - CONTROLADORIA INTER MA DO MUNICÍPIO órgão central de Controle Interno, com
unidade c çamentària própria responsável pela cooidensçãc , orientação e acompanhamento do Sistema da
Controle Interno - SCI
II - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI: o <:írjunto de unidaces técnicas articuladas
a partir de um órgão central de coordenação cnmtades para o desempenho cas atribuições de Controle
linlemo, cujo processo é conduzido pela estruturo c e governança, executado pela administração e pelo corpo
funcional da entidade e integrado ao processo ue gestio em todos os níveis da orosnização, devendo se
const tuir am sistema estruturado para mitiga iacos e D'opordorar maior segurança na consecução de
cbjeti /os e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucion ais da administração pública e buscando

^

-

’

auferir:

a) a eficiência, eficáda e efetividade operacional mediante execução ordenada, ética e
económica das operações;
b) a integridade, confiabilidade e disponioilidaco das informações produzidas para a
tomada de decisão e para a prestação de contas;
c) a conformidade de aplicação das sis, reg.lamantos, normas políticas, programas,
planos e procedimentos de governo e da institu . çá o; e
d) a adequad 3 salvaguarda e proteção cie bens ativos e recjrsos públicos contra
desperdício, perda, mau uso. aano, utilização nèo airorizad - cx apropieção indevida.
Art 4o - Todos os órgãos e os agentes públicos d: poder executive integram o sistema ce
controle interne do municipic .

TITULO III
DAS RES 0NSA 3LIC ADE S

°

-.

Art. 5° A Controladoria Interna tio Mu cipo e o :rção responsãve pela coordenação do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal v ncJado :iretamente ao chofe do Poder Executivo

com unidade or çamentária própria
Art. 6o. A Controladoria Interna do Mon cípio passa a se chamar Controladoria Geral do
Municipic - CGM
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Art. 7o. A Controladoria Geral do Mimic pic - CGM será dingida por um Controlador e sa
manifestará através de relatórios, auditorias , inspeções , careceras e outros pronunciamentos voltados a
orientar, identificar ou sanar possí veis falhas
Art . 8o. No desempenhe de sias atribuições oonsíitucionsis e as previstas nesta lei, o
controladcr da CGM poderá emitir instruções nonrativas ce obsevância obrigatória no município com a
finalidade de estabelecer a padronização sobre a four a de controle e ostlarecer as dúvidas existentes *
Art. 9o. S ão responsabilidaces da Unicace Central do Controle Inteno, alem das dispostas
no art 74 ria Constituição Federal, também as seguintes:
I - compravar a legalidade e avaliar cs resultados quanto à eccnomicidade , eficãda e
eficiê ncia das gestões orçamentária, finarceira, cperac oral « pitr monial das unidades que compõem a
estrutura do órgão ou ente;
II - avaliar o cumprimento e a exacuçêo tlss metas previstas no Plano Plunanual, na Lei de
Diretrizes Orçarrentárias e na Lei Orçamentaria Anual;
III - apoiar o Controle Externo:
IV - representar ao Tribunal de Centas sebra irregu aridades e ilegalidades;
V - acompanhar o funcionamento cas atividades dc Sistema de Controle Interno,
VI - assessorar a Prefeitura Municipal;
VII - realizar auditorias internar , indus ; ,<e de ava iscão do controle interno e de avaliaçáp da
pol ítica de gerenaamento de riscos;
VIII - avaliar as providências ario adas dter.te de dn nc s causados ao erário; »
IX - acompanhar os limites cor st tudor. sis a lagais
X - avaliar a observánda palas ur.idedis oompo' entes do Sistema de Controle Irrtemos,
dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
XI - emitir parecer condusivc sot re as cornes anua s;
XII - proceder a instauração do "ornada de Contas Especiais, quancc for o caso ,
XIII - revisar e emitir parecer ace ca de processos ce Tomadas de Contas Espedais;
XIV - orientar a gestão para o aprimoramento ca Sistema de Controle Interno, sobre a
aplicação da legislação e na definição das rotinas n .emas e dos preesdimentos de contrale;
XV - monitorar o cumprimento das recorri aniJaçõ as e determinações dos órgãos de controle
externo e ntemo;
XVI - zelar pela qualidade e pela independência :o S sterna de Cont ole Interno;
XVII - exercer o controle das operações je crédito, avais e garantias , bem como dos
direitos e deveres do Município.
XVIII • realizar a estratégia global anual je suoitoria sob o enft çue da materiaticade.
avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual da auditoria, culminando no relator,o de
atividades de auditoria e /ou relatórios especies, con os re-spactivos pareceres e certificados de auditoria , e
enviando estes ao Tribunal de Contas, no prazo de rinta cias a part r de sua conclusão
XIX - organizar e executar por inioalva pró oiia, programação trimestral de audiq j
contábil , financeira , orçamentária , operacional e ostrimonia nas unidaces administrativas sob seu controles
envia' ao Tribunal de Contas os respectivos relat órios, na forma estabelecida ro Regimento Interno; no caso
ce determ nação do Tribunal, os respectivos relatórios dev erão ser enetidos nc prazo de trinta dias, contados
a parir da referida determinação;
XX - realizar auditorias anuais 'as comas dos msoonsá veis sob seu controle, emitindo
relatório de auditoria ,
XXI - alertar formalmen .e a autoridade admin istrativa competente para que instaura
tomadas ce contas especiais sempre que tiver conhscimento de quaisquer das ocorrências, e
XXII - acompanhar os prazos oara aprasentaçé o das prestações ce contas dos gestores
municipais aos ó rgãos de controle externo.
Art. 10. O gestor da un. dado lespotssve pelo Sistema de Controle Interno Municipal
dever á, pnr ocasião da elaboração das prestações de contas ae govano. firmar e anexar os demonstrativos
anuais e ralatórios circunstanciados, atestando que a c ocumanteç ao a ser encaminhada foi submetida á
devida anáiise por parte da mencionada unidade , destacando e registrando quaisquer irregulariti fies nelas
ccorridas , tenham ou nâo sido elas sanadas

.

^

^

^

.

-

Pç». Mariana Altas, t/n - Camro - Hquci Cam«ro/ C.£ - ZiP li» ilMMXO Tila » 88 35 6 800 Site:«ww
'

*

-

.onim ziinwa.ca.tw .a,|

$
fj

»

í

.

.'

Prefeitura de

unicef

Construindo com Você

Edlçâo 2013/2315

GABINETH 00 PREFEITO
Parágrafo único. Fica vedada a sssina .uia, ' os elatórios tratados no caput deste artigo de
servidor que não seja o gestor do Órgão Central c o SCI ruis ioentifioa jc

T TULC IV
AS RESPONSABILIDADES DE TODAS A 3 JNIDAD 5S DO SiSTEMADE CON~ROLE INTERNO
Art. 11. As diversas unoadus componentes ds. estrutura organzacional da prefeitura
municipal abrangendo as administrações direta tt indireU no que ta- ge ao controle irremo, têm as seguintes
responsabilidades:
I - prestar apoio na identificação oos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo
ao qual sua unidade está diretamente envc v da assim corno no estabelecimento dos respectivos
-

procedimentos de controle;
II - coordenar o processo de elsborc ção, mpenentaçáo ou atualização do Manual de
Normas de Rotinas e de Procedimentos de Conlroe, reiat os aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo
'
Órgão Central do Sistema de Controle Interno
III - cumprir e exercer o acumpanhsmento socre a efetiva observância do Manual de
Normas da Rotinas e de Procedimentos de Controlo a qtf; sua uniea:e esteja sujeita e propor o seu constante
aprimoranento;
IV - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as
situações de imegulandades ou ilegalidades que vierem: = sej conhecimento mediante denúncias ou outros
meios, jurtamente com evidências das apurações.
V - atender às solicitações do õngãc Central do Sistema de Controle Interno quanto às
informaçõ es, providências e recomendações;
VI - comunicar à chefia supe' oi , com copia paia o Órgão Central lo Sistema de Controle
Irtemo, as sitLações de ausência de providência?; para a apu. « ção e ' ;u regularização de desconformidades : e
VII - premover o mapeamen o e o çiere ":iamar .o de riscos relacionados aos objetivos
operacionais cos processos de trabalho de respoosabilidace da respect va unidade

TITULO V
DA OF. GANIZAÇAO DA FUNÇÃO , DO PROV MENTO D5 CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

—

CAPITULO
DA ORGAIVL1AÇÃO DA FUN ÇÀO
Art . 12 A prefeitura municpul, ab anç endo a administração direta e indireta ficam
autorizados a organizar a sua respectiva unidade ds confere interno vhculaca diretarrente ao chefe do poder
executivo con o suporte necessário de recursos numenrs n mereieis, que atuará como órgão central de
controle interno

Ir

CA°ITL LO II
DO PROViVflENTC COS CARGOS
Art. 13. A administração muni ipal instituirá pol tka de pessoal que disciplinará a sua
polí tica de cargos, sua carneira e que contemple a perió c.: ca e regular capacitação pncfissional dos servidores
de controie interno
§ 1o - O ocupante do ca -gc ce Controí Edo ' Interro criado pela Lei 288/2017 , responsável
pelo órgão central de controle interno dever á possuir rivel da escolardade superior e demonstrar
conhecimento na área, ter expenéneia na área de admi.nisraçlo publica, êlém de dominar os conceitos
relacionados ao controle interno, sendo vedades
I - servidores cujas prestações de cor tas ia q,a idade de ordenador de despesas , gestor
ou responsável por bens ou dinheiros públicos tenham side re eitadas por Tribuna : de Contas;
II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afina, 3tu 3o (tercairc) grau, do prefeito e viceprefeito. dos secretários municipais e das auondades ciriç entes dos órgãos e entidades integrantes da
administração pública direta e indireta do Muní cipe: e
III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins alé 3o (terceiro) grau, do presidente aa
Câmara do vice - presidente e dos demais vereadores
§ 2o - Poderá o Chefe do poder executivo desgnar servidores do quadro efetivo para
compor é equipe de controle interno observer :c as cotrpe áncas co cargo , como -.ambém as atividaces
transitórias, no âmbito das atribuições a que forem oesigr edos no anoi.o da CGM.
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CAPITULO III
DA 3 VEDAÇÕES
Art 14 . É vedada a indica ção e nomea çã o para o exercício de funçã o ou cargo relacionado
com o sistema de controle interno, de pessoas que lanhan side , nos jltimos 5 ( cinco) anos:
I - responsabilizadas por stos jJpados rrngt lares zelo tribunal de contas;
*
II - punidas, per decisão da qual r áo uaioa recurso na esfera administrativa, em processo
disciplinar por ato lesivo ao património publico, em qualqu er esfera de governo;
III condenadas em processo otr prai ca da crime contra a administração publica, ou por
ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429 1992 ; e
IV - que tenham patrocinado causa cortra a sdm ni straçàc pú blica m jnicipal.
CAPITULO V
DAS GARANTIAS
Art. 15. Constitui se em garantias do ocupante da função de titular da unidade central de
controle irtemo e dos servidores que integram a i nicade:
I - independência profissional cana o desemoenhe das atividades na administração dir a e
inaireta ;
II o acesso a quaisquer documento ? informaçí es e banco de cados indispensá veis e
necessá rios ac exercício das funçóes de contro e in emo.
III livre manifestação técnica a independência intelectual, observado o dever de motiva çã o

-

-

^'

-

de seus a;os;

de controle; e

-

V - competênc a para requere aos re .pens á

IV autonomia para o planejamento, oganuaçã o execução e apresentação dos trabalhos
$

controle irtemo:

veis

zelas unidades executoras do sistema de

a ) documentos e informações necessá rias à instrjção de atos, processos e rectories,
inclusive f xande prazo para atendimento; e
£,
b) espaço f ísico e demais cond ç les indispersáve.3 ao exercido de suas funções “ •
Art . 16. Nenhum processe dccurentc cu i iformaçâo poderá ser sonegado aos servidores
de controls interno, no exercido das atribui ções nfrenter ? s atividades de auditoria , inspeção e avalia ção de
gestã o
§ 1o. O agente pú blico, ocuparr.e de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou
mesmo, cue exerça uma função pú blica , que, por açàc cu omissão causar embaraço, constrangimento ou
obstá culo à atuação da Controlaooria no desempenho de suas fun çõ es institucionais, içará sujeito à pena de
responsabilidade administrativa , civil e penal
§ 2° Os profissionais do Sistema de Control® Interno deverã o guardar sigilo sobre dados e
informaçõ es pertinentes aos assuntos a que livurerr acesso em de.zo.TÔncia do exercido de suas funções,
utiiizando-os, exclusivamente, para a elabora çã o de careceres e relatórios destinados à autoridade
competen .e, sob pena de responsabilidade.
§ 3o. Quando a documentaçã o ou ir .íoma ção envolver assunto de car áter sigiloso, os
membros do controle interno terão livre acesso, dovenoo zelar pele manutenção do sigilo, sob as penas da
Lei.
TTULC VI
DAS DISPOSIÇÕ ES GERAIS
Art. 17. É vecada , sob qualoue pre exto ou hipótese a terceirizaçào da implantação e
manutenção do sistema de controle interno cujc exerc í cio é de exclusiva competênda do poder que o
instituiu .
Art 18. O sistema de contrai i rrtern: áo poderá 3er aioc3do a unidade ja existente na
estru .ura na estrutura administrativa , que seja , cu venha a ser responsá vel por qualquer outro tipo de
atividade que nêo a de controle interno.
Art 19 Para toda requis çâ o ou solicita çã o da Cortroladona Geral do Município CGM
será fixeco prazo para seu atendimento e o n ãc atendimento ro prazo fixado acarretará a incursãc nas
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I - advertência formal , em sendo o caso de a .rase injustificado ao atendimento, e apôs
reiteraçác do pedido por parte da Controladcria
§ 1o. Em se tratando de adveténcas a te- = dar o Contro ador do Município recomendará
ao Cnefe do F’cder Executivo , abertura de prccudnentc adrinist tvo disdpl nar , ccm vista a aplicação da
^
pena idades administrativas previstas no estatuto dos ser l. ores dc njricípio.
o
§ 2 . O prazc para atendimento das : ec jisiçí>e; ou solicitações da CGM, poderá ser
dilatado, a critério do Controlador do Munic ípio, devendc r responsável p>ela repartiçáo onde foi solicitada a
informaçã o e documento, justificar sua solicitação , protocolando a mesma tempestivamente na Controladoria
Art. 20 Os servidores do Sis era de Controle Irrerno receoer ão t -einamentos alusivos ã
sua érea de atuação e participarão, obrigatoriament:.
I - de qualquer processo de expansão te imormat ttação muricipal, com vistas a proceder a
otimizaçã o dos serviços prestados pelos subsiste ias de i cnfcle interno;
Art. 21. As atividades da Controiadona dusen / o ver-se-ã o sem prejuízo das atribuições
investigai vas outorgadas aos diversos órgã os OL eitos ADMINISTRAIV:S para apurar preliminarmente eventuais
irregulariGades , sendo obrigatória a comuricaçJo á Cc nt -oladoria de instauração e conclusão de todo 9
qualcuer |>rocedimento de instauração de sirdicá 'c a, prccesso adnir istrativa disciplinar.
Art. 22. Qualcuer agente púbico que administre \ alores , bens ou receitas públicas ou
pelas queis o Município responda , ou que em nome dele assuma oorigações de natureza pecuniária estará
sujeita às normas, auditorias e procedimentos da Controledor.a nteTa do Município
Art 23. O Poder Execut vo Municipal e liter á regule mento no que couber, dispondo sobre
o Sistema de Controle Interno do Município, de que trata c st 3 Lei.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor ra date do sua oublicação, revogando a Lei Municipal n*
184/2012. de 27 de janeiro de 2012.
,

-

,

-

-

Paço da Prefeitura Municioa ce Piquet Cameiio aos 02 de outubro de 2017.
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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO n° 017/2017, de 17 de novembro 2017.
Regulamenta a aplicação da Lei municipal n° 306/2017,
de 02 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Sistema
de Controle Interno do Municí pio de Piquet Carneiro , no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO, sr . BISMARCK BARROS BEZERRA , no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a operacionalizaçáo do Sistema de

Controle Interno no âmbito deste Poder

DECRETA:

-

-

Artigo 1o O funcionamento do Sistema de Controle Interno SCI do Município de
Piquet Carneiro abrangendo as Administrações Direta e Indireta, se for o caso. sujeita-se ao
disposto na Lei municipal n° 306/2017, de 02 de outubro de 2017, á legislação e normas
regulamentares aplicáveis ao Municí pio, ao conjunto de Instruções Normativas que compõem o
Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle desta administração e às regras
constantes deste Decreto

Artigo. 2o - Fica instituída a Instrução Normativa, nos termos do art. 8o da Lei
municipal 306/2017, como instrumento de normatizaçáo e regulamentação de procedimentos
internos a serem observados por todos os servidores da administração direta e indireta.
§ 1o. As Instruções Normativas serão elaboradas em conjunto pelas unidades do
Sistema de Controle Interno é pela Controladoria Geral do Município - CGM e serão assinadas pelo
Controlador Interno, conjuntamente com o Prefeito.
§ 2° . Até o dia 15 de dezembro de 2017, os órgãos administrativos deverão
submeter à apreciação da CGM, a minuta das Instruções Normativas prevista no plano de ação , em
cada setor.
§ 3°. A CGM deverá manter controle da numeração e atualização das Instruções
Nonmativas publicadas, devendo manter as atualizações com a mesma numeração original,
alterando-se apenas a data e a versão das edições de atualização.
§ 4 o . As alterações, atualizações e/ou revogações de quaisquer orientações
contidas nas Instruções Normativas deverão ser solicitadas ao Controlador Interno, mediante
exposição dos fatos que sustentem as alterações ou nova legislação sobre o assunto.
§ 5o . As Instruções Normativas não podem contrariar as leis ou decretos, as quais
se subordinam.
Artigo 3o - A Controladoria Geral do Município
Normativa orientando a elaboração das demais Instruções.

- CGM. expedirá Instrução

-

Artigo 4o Todas as Instruções Normativas, bem como suas atualizações ou
revogações, deverão ser enviadas impressas ou em meio magnético, ou eletrónico, a todas as
unidades administrativas que deverão mantê-las em pasta própria, para consultas.

Artigo 5o - Todas as Secretarias e a Controladoria Geral do Municí pio - CGM são
solidariamente responsáveis pelo acompanhamento da respectiva legislação pertinentes às suas
atribuições e deverão propor formalmente a imediata alteração da Instrução Normativa que
regulamenta o assunto, sempre que necessário
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Artigo 6o - Na definição dos procedimentos de controle, deverão ser priorizados os
controles preventivos, destinados a evitar a ocorrência de erros, desperdí cios, irregularidades ou
ilegalidades, sem prejuízo de controles corretivos, exercidos após a açáo.
Artigo 7o - A CGM elaborará relatórios de acompanhamento a cada quadrimestre.
da Lei municipal n° 306/2017, onde será avaliado o cumprimento dos itens
conforme Art.
constantes no Art. 9o da Lei municipal n° 306/2017, e deverão ser encaminhados ao chefe do Poder
Execudvo para conhecimento.

7o

-

Artigo 8o - As unidades executoras do Sistema de Controle Interno SCI, a que se
refere o Art. 11 e o inciso V do Art. 15 da Lei municipal n° 306/2017, deverão informar à CGM, para
fins de cadastramento, o nome do respectivo representante de cada unidade executora,
comunicando de imediato as eventuais substituições
Parágrafo único. Para desempenhar as atribuições constantes no Art. 11 deverá
ser designado representante de cada secretaria, que terá como missão dar suporte ao SCI em seu
âmbito de atuação e servir de elo entre a unidade executora e a CGM.
Artigo 9° - Qualquer servidor municipal é parte legitima para denunciar a existência
de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-lo diretamente à CGM ou através dos
representantes das unidades executoras do SCI, sempre por escrito e com clara identificação do
denunciante, da situação constatada e das pessoas ou unidades envolvida, anexando, ainda,
indí cios de comprovação dos fatos denunciados.
I - é de responsabilidade da CGM, de forma motivada, acatar ou não a denúncia,
podendo efetuar averiguações para confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante.
II - é vedada a participação de servidores lotados na CGM em comissões inerentes
a processos administrativos ou sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades,
assim como, em comissões processarrtes de tomadas de contas especiais.

-

Artigo 10 Para o bom desempenho de suas funções, caberá à CGM solicitar, ao
responsável, o fornecimento de informações ou esclarecimentos e/ou a adoção de providências.
Artigo 11 - Caberá ao CGM, órgão responsável pelo SCI, após esgotar todas as
ações na esfera administrativa, representar ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade
solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não
reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração.
Artigo 12 - Competirá à CGM prestar os esclarecimentos e orientações a respeito
da aplicação dos dispositivos deste Decreto.
Artigo 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, aos 17 de novembro de 2017.

BismarekBarros Bezerra
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PCRTARIARHn0 112/2017.

O Prefeito Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município.

RESCLVE
Art. 1o Nomear o sr. José Erenilson Firmino de Sousa , para exercer o cargo
em comissão de Controlador Interno, lotado no Gabinete do Prefeito do Municí pio de Piquet
Carneiro, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Certifique-se.

Publique-se.
Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Cameiro-CE, em 03 de abril de 2017.
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