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Art 1° -

§ 1º -

§ 2º-

Art. 2° -

PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a Instituição do Controle Interno da 
Câmara Municipal de Bauru, do Sistema de 
Controle lntemo, sua estruturação. competência 
e dá outras providências. 

Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema 
de Controle Interno e o cargo de Controlador Interno, função 
gratificada, padrão 19-A, a ser ocupado exclusivamente por 
servidor efetivo e integrante do quadro permanente, observando o 
quanto estabelecido nesta Lei. 

Para efeitos desta Lei, considera-se Controle Interno o conjunto de 
métodos e processos adotados com a finalidade de comprovar 
atos, impedir erros, fraudes e otimizar a eficiência administrativa do 
Poder Legislativo. 

Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a ação administrativa 
na gestão fiscal da Edilidade, por meio da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à 
legalidade fiscal, legitimidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade, economicidade e publicidade do ato. 

São as atribuições do Controle Interno: 

1 - verificar a regularidade da programação orçamentária e 
financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução das metas do orçamento da 
Câmara, no mínimo, urna vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Câmara Municipal e examinar a escrituração contábil e a 
documentação a ela correspondente; 

Ili - examinar as fases de execução da despesa, inclusive 
verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os 
aspectos da legalidade, economicidade e razoabilidade; 

IV - exercer o controle sobre a execução da receita bem corno as 
operações de crédito, emissão de titulas e verificação dos 
depósitos de caução e fianças; 

V - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem corno a 
conta "restos a pagar'' e "despesas de exercícios anteriores"; 
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VI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição 
de Restos a Pagar, processados ou não; 

VII - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de 
Contas, os atos de admissão de pessoal, excetuadas as 
nomeações para o cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e designações para funçao gratificada; 

VIII - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro junto 
ao Tribunal de Contas; 

IX - comunicar ao Presidente da Câmara qualquer ilegalidade 
fiscal ou ato contratual, a fim de que o mesmo adote as 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo 
indicação expressa dos dispositivos a serem observados; 

X - informar as Diretorias quanto aos prazos para remessa de 
informações junto ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e fiscalizar o seu fiel cumprimento. 

Parágrafo único - Relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, no que se refere às instruções e orientações normativas 
de caráter técnico-administrativo, que tenham como objetivo a 
proteção do patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios 
de recursos financeiros ou de má gestão. 

Art. 3° - São instrumentos do Controle Interno: 

1 - os orçamentos; 

li - a contabilidade; 

Ili - a auditoria. 

§ 1° - Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e 
instrumentos operacionalizador desta função de gestão. 

§ 2º - A contabilidade, no sistema de Controle Interno, deve ser 
organizada com a finalidade de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e 
gerencial; 

li - as operações extra-orçamentárias, de natureza financeira ou 
não. 
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§ 3º. A auditoria tem por função: 

Art. 4° -

§ 1º-

1 - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela 
contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuizos ao patrimônio 

As atribuições da Controladoria serão exercidas pelo Controlador 
Interno, nomeado dentre os servidores efetivos, que possuam 
qualificação a seu desiderato, recebendo gratificação de 30,8%, 
nos termos da Resolução nº 334/97. 

Para o desempenho de suas atribuições, o Controlador Interno 
poderá emitir instrução normativa a ser observada pela a 
administração da Câmara Municipal, para, especificadamente, 
melhorar o exercício das suas atribuições, estando-lhe impedido a 
delegação de suas obrigações a terceiros. 

§ 2º • A designação para a função de confiança de Controlador Interno, 
por parte do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor 
efetivo, concursado, pertencente ao Quadro de Servidores da 
Edilidade, que, preferencialmente, tenha capacitação técnica e 
profissional para o exercício da função na área de administração, 
gestão administrativa, economia, contabilidade (superior ou 
técnico) ou direito. 

§ 3° - Não poderão ser nomeados para o Cargo de Controlador Interno, 
os servidores que: 

Art. 5° -

1 - sejam contratados por excepcional interesse público; 

li - estiverem em estágio probatório, salvo quando não houver 
servidor estável; 

Ili - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal 
transitada em julgado; 

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, 
qualquer outra atividade profissional. 

Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de 
Controlador Interno e dos servidores que venham a integrar 
posteriormente a Controladoria: 

1 - independência profissional para o desempenho das 
atividades; 

li - acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 
exercício das suas funções; 
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o exercente da função gratificada de Controlador Interno não 
poderá ser exonerado, no período mlnimo de 01 (um) ano a 
contar da sua nomeação, salvo por conduta incompatível com 
as atribuições e deveres da Controladoria Interna e do serviço 
público municipal. 

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da controladoria no 
desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena 
de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 2º. 

§ 3º-

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre 
dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso 
em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, 
exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios 
destinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Os documentos e ações de auditoria do Controle Interno estarão 
disponíveis a consulta por todos os vereadores da casa legislativa. 

Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a 
Controladoria determinará, quando necessário, a realização de 
inspeção ou auditorias sobre a gestão dos recursos da Câmara 
Municipal. 

O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos previstos, 
respectivamente, nos artigos. 52 e 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, serão assinados, em conjunto, pelo Controlador Interno . 

A controladoria cientificará, mensalmente, o Presidente do Poder 
Legislativo, sobre o resultado das suas respectivas atividades, 
devendo conter, no mínimo: 

1 - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos 
e das atividades constantes do orçamento da Câmara 
Municipal; 

li - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de 
irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na 
utilização de recursos públicos repassados à Câmara 
Municipal. 

Constatada irregularidade ou ilegalidade fiscal, contratual, contábil, 
financeira ou orçamentária pela Controladoria, esta cientificará a 
autoridade responsável para a tomada de providências no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, devendo, sempre, proporcionar a 
oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos apontados. 
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§ 1º - Não havendo a regularização ou não sendo os esclarecimentos 
apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será 
documentado e levado ao conhecimento do Presidente da Câmara 
Municipal, e, devidamente arquivado, permanecendo à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2º - Em caso de não serem tomadas as providências pelo Presidente 
da Câmara Municipal para a regularização da ocorrência descrita 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a Controladoria comunicará o fato 
ao Tribunal de Contas do Estado e quando for o caso ao Ministério 
Público, sob pena de responsabilidade solidária do Controlador 
Interno . 

Art. 1 O -

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13 -

A Controladoria participará, obrigatoriamente: 

1 - dos processos de expansão da informatização da Câmara 
Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços 
prestados pelos subsistemas de controle interno; 

li - da, eventual, implantação do gerenciamento pela gestão da 
qualidade total na administração municipal. 

O servidor nomeado na função de Controlador Interno, deverá ser 
incentivado a receber treinamentos específicos e participação em 
cursos, visando o aprimoramento de suas funções. 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com o 
orçamento vigente da Câmara Municipal, suplementadas se 
necessário . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RO BUSSOLA 
idente 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente Projeto de Lei tem por escopo a criação do Sistema 
de Controladoria Interna e da função gratificada de Controlador Interno, nos 
exatos termos em que determina os artigos 31; 70 e 74 da Constituição 
Federal e artigo 35 da Constituição Bandeirante, bem como nos termos do 
parágrafo único do artigo 54 e artigo 59 da Leis de Responsabilidade Fiscal e 
artigo 26 da Lei Complementar nº 709/93. 

Com efeito, a institucionalização e implementação do Sistema 
de Controle Interno não é somente uma exigência das Constituições Federal 
e Estadual, mas também uma oportunidade para dotar a administração 
pública de mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o 
cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a 
otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo maior eficiência e 
probidade dos seus atos. 

Bauru, 15 de maio de 2017. 

OBUSSOLA 
dente 

ROG 

________ ...... _______ _ _______ , _._ ................ -.... ---
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OF. OF. 008/2017 

Bauru, 26 de abril de 2017. 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1lrnpal de Biiuru 
Dlretorfél dt'I \polo Leg1slai1vo 

2 6 ABR. 2017 

EN~RAl>A 

Hor11.!J..6...!l ~(a!-:!:~F:J 

Em resposta ao OF. DRH.-040/2017, de 25 de abril de 2017, informamos Vossa Excelência que 
o impacto financeiro calculado para 13 meses seria de 0,43%. 

Pelo fato de nos encontrarmos em final de abril, o impacto será menor que os 0,43% para o 
exercfcio de 2017, havendo portanto recursos orçamentários para este exercício. 

As previsões para os próximos dois anos serão definidas quando da execução do PPA. 

• Sem mais, assinamos atenciosamente. 

vL, 11 . _ IJ.JI 
VERA RE<f(liiÃ ~NEUI 

Diretora Financeira 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru 
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OF.DRH-04012017 

Bauru, 25 de abril de 2017 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao pedido de Vossa Excelência para criação do cargo de CONTROLE 

INTERNO determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos a Informar que a Referência 19A 

(mesma que Diretoria e Consultoria) corresponde atualmente ao valor de R$ 7.736,97 (com gratificação 30,8%), 

sendo tal cargo subordinado à Vossa Excelência. 

Relacionamos abaixo os custos mensal e anual que representam tais valores, com 

diferença relativa ao Assistente Legislativo 1 (padrão inicial). 

MENSAL ANUAL (13 meses) 

VENCTO R$ 7.736,97 R$ 100.580,61 

GRATIF. R$ 2.382,98 R$ 30.978,7 4 

ASS/ST. LEG. (NEGATIVO} • R$ 3.798,80 • R$ 49.384,40 

TOTAL R$6.321,15 R$ 82.174,95 

Sem mais para o momento, colocamcrnos à disposição para quaisquer esclarecimentos e 

aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

Câmara Municipal de Bauru/ 
Diretoria Financeira 

JC I o11 I ;;;ío/-f' 

ENTRADA 
~?!!~" .. r:~~ i 
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Dispõe sobre a instituiçao do controle 
interno da camara Municipal de 
Bauru, do Sistema de Controle Interno, 
sua estruturaçêo, competência e dá 
outras providências. 

Art. 1º - Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema de 
Controle Interno e o cargo de Controlador Interno, função gratificada, padrão 19-
A, a ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo, observando o quanto 
estabelecido nesta lei. 

§1° - Para efeitos desta lei, considera-se Controle Interno o conjunto de métodos 
e processos adotados com a finalidade de comprovar atos, impedir erros, fraudes 
e otimizar a eficiência administrativa do Poder Legislativo . 

§2º - Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a a~o administrativa na .gestão 
fiscal da Edilidade, por meio da fiscalização contábil, financeira, ·orçam!')ntária, 
operacional e patrimonial, quanto à legalidade fiscal, legitimidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade e economicidade do ato. 

Art. 2º - São as atribuições do Controle Interno: 

1 - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando 
o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução das metas 
do orçamento da Câmara, no mínimo, uma vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 
economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira 
e patrimonial da Câmara Municipal e examinar a escrituração contábil e a 
documentação a ela correspondente; 

• Ili - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a 
regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, 
economicidade e razoabilidade; 

IV - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de 
crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de caução e fianças; 

V - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a 
pagar" e "despesas de exerclcios anteriores"; 

VI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a 
Pagar, processados ou não; 

VII - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos 
de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para o cargo de provimento 
em comissão, de livre nomeação e designações para função gratificada; 

-



' 



'· 
.. 
• 

VIII - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro junto aô TriblÍnàl 
de Contas; 

IX - comunicar ao Presidente da Câmara qualquer ilegalidade fiscal ou ato 
contratual, a fim de que o mesmo adote as medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem 
observados; 

Parágrafo único - relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, no que se refere ás instruções e orientações normativas de caráter 
técnico-administrativo, que tenham como objetivo a proteção do patrimônio 
público contra erros, fraudes e desperdicios de recursos financeiros ou de má 
gestão. 

Art. 3° - São instrumentos do Controle Interno: 

• 1 - os orçamentos; 

li - a contabilidade; 

Ili - a auditoria. 

§ 1° - Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e instrumentos 
operacionalizador desta função de gestão; 

§2° - A contabilidade, no sistema de controle interno, deve ser organizada com 
a finalidade de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e gerencial; 
li - as operações extra-orçamentárias, de natureza financeira ou não; 

§3° - A auditoria tem por função: 

• 1 - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

Art. 4° -As atribuições da controladoria serão exercidas pelo Controlador Interno, 
nomeado dentre os servidores efetivos, que possuam qualificação a seu 
desiderato, recebendo gratificação de 30% (trinta por cento), nos termos da 
Resolução nº 334/97. 'S 

§1º - Para o desempenho de suas atribuições, o Controlador Interno poderá 
emitir instrução normativa a ser observada pela a administração da Câmara 
Municipal, para, especificadamente, melhorar o exercício das suas atribuições, 
estando-lhe impedido a delegação de suas obrigações a terceiros. 

§2º - A designação para a função de confiança de Controlador Interno, por parte 
do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor efetivo pertencente ao 
Quadro de Servidores da Edilidade, que, preferencialmente, tenha capacitação 
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técnica e profissional para o exercício da função e experiência na área de 
administração, gestão administrativa, economia, contabilidade (superior ou 
técnico) ou direito. 

§3° - Não poderão ser nomeados para o Cargo de Controlador Interno, os 
servidores que: 

1 - sejam contratados por excepcional interesse público; 

li - estiverem em estágio probatório, salvo quando não houver servidor estável; 

Ili - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em 
julgado; 

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra 
atividade profissional. 

• Art. 5° - Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de 
Controlador Interno e dos servidores que venham a integrar posteriormente a 
Controladoria: 

• 

1 - independência profissional para o desempenho das atividades; 

li - acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 
exercício das suas funções; 

Ili - a impossibilidade de destituição da função durante a vigência do PPA (plano 
plurianual). 

§ 1° - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da controladoria no desempenho de 
suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 

§ 2° O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre dados e 
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 3° Os documentos e ações de auditoria do Controle Interno estarão disponíveis 
a consulta por todos os vereadores da casa legislativa. 

Art. 6º Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a Controladoria 
determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditorias sobre a 
gestão dos recursos da Câmara Municipal; 

Art. 7º O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, ambos previstos, respectivamente, nos 



,. 

• 

• 

t:~v ~~~.::i:::Y 
artigos. 52 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000, serão assinados, em 
conjunto, pelo Controlador Interno. 

Art. 8° A controladoria cientificará, mensalmente, o Presidente do Poder 
Legislativo, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, 
no mínimo: 

1 - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades 
constantes do orçamento da Câmara Municipal; 

li - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por 
agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos repassados à 
Câmara Municipal; 

Art. 9° Constatada irregularidade ou ilegalidade fiscal, contratual, financeira ou 
orçamentária pela Controladoria, esta cientificará a autoridade responsável_para 
a tornada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de 
eSdamcimefltm '°º'e o•'lat<" 1e,.otad". ~ ~" ,,,._,, h;, 

§ 1º Não havendo a regularizaçã~ nã o os esclarecimentos 
apresentados corno suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado 
ao conhecimento do fresidente da Cârn.;ira MunicipaL e, devidamente 
arquivado, permanecerá à aisposição do Tribunal de Contas do Estado. ft1l ~ rfo 

§ 2° Em caso de não serem tornadas as providências pelo Presi@f'lreda Câmara 
Municipal para a regularização da situação apontada{""a Controladoria 
comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado e quando for o caso ao 
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária do Controlador 
Interno. 

Art. 1 O - A Controladoria participará, obrigatoriamente: 

1 - dos processos de expansão da informatização da Câmara Municipal, com 
vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de 
controle interno; 

li - da, eventual, implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total 
na adrninistraçã<;> municipal. 

Art. 11 - O servidor nomeado na função de Controlado Interno, deverá ser 
incentivado a receber treinamentos específicos e participação em cursos, 
visando o aprimoramento de suas funções. 

Art. 12 - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com o orçamento 
vigente da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. 

Art. -d - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Senhor Presidente 

Em análise a proposta anexa do Controle Interno da Câmara 

Municipal de Bauru, exponho algumas considerações sobre a mesma. 

Inicialmente para garantir um pleno funcionamento do controle 

interno, seria oportuno a inclusão da hierarquização adequada na estrutura 

organizacional, como sendo, na linha direta da Presidência da Câmara. 

Considera esta consultoria também que poderá haver apontamento 

do TC quanto a criação de cargo sem concurso público, ensejamos por sua 
vez, que se crie a função e não o cargo. 

Alterar o índice de gratificação de 30% para 30,80% nos termos da 
Res. 334/97. 

O § 1º do art. 4º impede a delegação de obrigações. Esta atribuição 
pode ser prejudicada, caso haja necessidade de ausência da função, por 
acidente, gravidez, férias, etc. 

Inserir no§ 2º do art. 9º, um prazo máximo, para que sejam tomadas 

pela Presidência, as providências de regularização de apontamentos. 

Consideramos oportuno também, que exista um período mínimo no 
exercício da função, visando distanciar da simetria ao cargo comissionado. 

Bauru, 11 de maio de 2017 . 



• 

• 

PROC. Nll 3 

Uç;;~~Je;;~ 5 
Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14)3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

OF DF 011/2017 

Bauru, 12 de maio de 2017 

Senhor Presidente 

Câmara Mu >icipal de Bauru 
OtretoMa de .\paio Leg1s1a.ivo 

1 2 MAIO 20 

Em atendimento ao documento endereçado por V.Exa. para análise de projeto que dispõe sobre 

a instituição do controle interno da Câmara Municipal de Bauru, do Sistema de Controle Interno, 

sua estruturação, competência e dá outras providências informamos que em 26/04/2017 deu 
entrada na Diretoria Financeira OF.DRH-040/2017 com os valores de Vencimento na Referência 

19-4; Gratificação de 30,80% referente à criação do cargo de CONTROLE INTERNO para análise. 

Em resposta a este ofício a Diretoria Financeira protocolou OF.DF. 008/2017, em 26/04/2017, 

se manifestando a respeito do Impacto Financeiro, levando em consideração a diferença de 

valores entre Controle Interno e Assistente Legislativo 1, detalhados em ofício OF.DRH 040/2017. 

Sem mais, assinamos atenciosamente e anexamos cópia de OF. DF. 008/2017 e OF.DRH-

040/2017 . 

Diretora Financeira 

Excelentíssimo Senhor 

Alexssandro Bussola 

PRESIDENTE DA CÂMARA-
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone; (14)3235-0600 ·Fax (14) 3235-0601 

OF. DF. 008/2017 
Camara Mo iicioal <:Je B;Juru 

Dlretona df \paio legislativo 

Bauru, 26 de abril de 2017. 

2 6 ABR. 2017 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao OF. DRH.-040/2017, de 25 de abril de 2017, informamos Vossa Excelência que 
o impacto financeiro calculado para 13 meses seria de 0,43%. 

Pelo fato de nos encontrarmos em final de abril, o impacto será menor que os 0,43% para o 
exercício de 2017, havendo portanto recursos orçamentários para este exercício. 

As previsões para os próximos dois anos serão definidas quando da execução do PPA. 

Sem mais, assinamos atenciosamente. 

J_, C' ' - L.J..j 
VERA REG.tílAÃ~ELU --

Diretora Financeira 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru 
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OF.DRH-040/2017 

Bauru, 25 de abril de 2017 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao pedido de Vossa Excelência para criação do cargo de CONTROLE 

INTERNO determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos a informar que a Referência 19A 

(mesma que Diretoria e Consultoria) corresponde atualmente ao valor de R$ 7.736,97 (com gratificação 30,8%), 

sendo tal cargo subordinado à Vossa Excelência. 

Relacionamos abaixo os custos mensal e anual que representam tais valores, com 

diferença relativa ao Assistente legislativo 1 (padrão inicial). 

MENSAL ANUAL (13 meses) 

VENCTO. R$ 7.736,97 R$ 100.580,61 

GRATIF. R$ 2.382,98 R$ 30.978,74 

ASSIST. LEG. (NEGATIVO) • R$ 3.798,80 - R$ 49.384,40 

TOTAL R$ 6.321 ,15 R$ 82.174,95 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e 

aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 1

: Câma.ra Municipal de Bauru : 
Diretoria Financeira i 

1 
1 1.2 l / : "1 I .~J..:. 1 -1 : 

1 

j E NTRADA 

:· H.º~ª-'.:"'~~ (a~f.'.~ ~ 
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Dispõe sobre a instituição do controle 
interno da Câmara Municipal de 
Bauru, do Sistema de Controle Interno, 
sua estruturaçâo, competência e dá 
outras provi~ências. 

Art. 1° - Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema de 
Controle Interno e o cargo de Controlador Interno, função gratificada, padrão 19-
A, a ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo, observando o quanto 
estabelecido nesta lei. 

§ 1° - Para efeitos desta lei, considera-se Controle Interno o conjunto de métodos 
e processos adotados com a finalidade de comprovar atos, impedir erros, fraudes 
e otimizar a eficiência administrativa do Poder Legislativo . 

§2° - Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a ação administrativa na gestão 
fiscal da Edilidade, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, quanto á legalidade fiscal, legitimidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade e economicidade do ato. 

Art. 2° - São as atribuições do Controle Interno: 

1 - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando 
o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução das metas 
do orçamento da Câmara, no minimo, uma vez ao ano; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto á eficácia, eficiência, 
economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira 
e patrimonial da Câmara Municipal e examinar a escrituração contábil e a 
documentação a ela correspondente; 

• Ili - examinar as fases de execução da despesa, Inclusive verificando a 
regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, 
economicidade e razoabilidade; 

IV - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de 
crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de caução e fianças: 

V - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a 
pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; 

VI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a 
Pagar, processados ou não; 

VII - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas. os atos 
de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para o cargo de provimento 
em comissão, de livre nomeação e designações para função gratificada; 

f 



•. 

?O..,"\C>- ~v.-6 ~ ~ ~ 

~~~~ 1 ():)~ °"--

' ~~~ .J....A.>-s~ 

Alexssandro ssola 
PRESIDE 

• 

• 



• 

• 

[PROC. ND 
FOLHAS 

VIII - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro junto ao Tribunal 
de Contas: 

IX - comunicar ao Presidente da Câmara qualquer ilegalidade fiscal ou ato 
contratual, a fim de que o mesmo adote as medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem 
observados; 

Parágrafo único - relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, no que se refere às instruções e orientações normativas de caráter 
técnico-administrativo, que tenham como objetivo a proteção do patrimônio 
público contra erros, fraudes e desperdícios de recursos financeiros ou de má 
gestão. 

Art. 3° - São instrumentos do Controle Interno: 

1 - os orçamentos; 

li - a contabilidade; 

Ili - a auditória. 

§ 1° - Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e instrumentos 
operacionalizador desta função de gestão; 

§2° - A contabilidade, no sistema de controle interno, deve ser organizada com 
a finalidade de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e gerencial; 
li - as operações extra-orçamentárias, de natureza financeira ou não; 

§3° -A auditoria tem por função: 

• 1 - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

Art. 4° - As atribuições da controladoria serão exercidas pelo Controlador Interno, 
nomeado dentre os servidores efetivos, que possuam qualificação a seu 
desiderato, recebendo gratificação de 30% (trinta por cento), nos termos da 
Resolução nº 334/97. 

§1° - Para o desempenho de suas atribuições, o Controlador Interno poderá 
emitir instrução normativa a ser observada pela a administração da Câmara 
Municipal, para, especificadamente, melhorar o exercício das suas atribuições, 
estando-lhe impedido a delegação de suas obrigações a terceiros. 

§2° - A designação para a função de confiança de Controlador Interno, por parte 
do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor efetivo pertencente ao 
Quadro de Servidores da Edilidade, que, preferencialmente, tenha capacitação 
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técnica e profissional para o exercício da função e experiência na área de 
administração. gestão administrativa. economia, contabilidade (superior ou 
técnico) ou direito. 

§3° - Não poderão ser nomeados para o Cargo de Controlador Interno, os 
servidores que: 

1 - sejam contratados por excepcional interesse público; 

li - estiverem em estágio probatório, salvo quando não houver servidor estável; 

Ili - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em 
julgado; 

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra 
atividade profissional. 

• Art. 5° - Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de 
Controlador Interno e dos servidores que venham a integrar posteriormente a 
Controladoria: 

• 

1 - independência profissional para o desempenho das atividades; 

li - acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 
exercício das suas funções; 

Ili - a impossibilidade de destituição da função durante a vigência do PPA (plano 
plurianual). 

§ 1º - O agente público que, por ação ou om1ssao, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da controladoria no desempenho de 
suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 

§ 2º O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre dados e 
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 3° Os documentos e ações de auditoria do Controle Interno estarão disponíveis 
a consulta por todos os vereadores da casa legislativa. 

Art. 6º Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a Controladoria 
determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditorias sobre a 
gestão dos recursos da Câmara Municipal; 

Art. 7º O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, ambos previstos, respectivamente, nos 
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artigos. 52 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000, serão assinados, em 
conjunto, pelo Controlador Interno. 

Art. 8° A controladoria cientificará, mensalmente, o Presidente do Poder 
Legislativo, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, 
no mínimo: 

1 - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades 
constantes do orçamento da Câmara Municipal; 

li - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por 
agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos repassados à 
Câmara Municipal; 

Art. 9° Constatada irregularidade ou ilegalidade fiscal, contratual, financeira ou 
orçamentária pela Controladoria, esta cientificará a autoridade responsável para 
a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de 
esclarecimentos sobre os fatos levantados. 

§ 1º Não havendo a regularização ou não sendo os esclarecimentos 
apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado 
ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal, e, devidamente 
arquivado, permanecerá à disposição do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2º Em caso de não serem tomadas as providências pelo Presidente da Câmara 
Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria 
comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado e quando for o caso ao 
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária do Controlador 
Interno. 

Art. 1 O - A Controladoria participará, obrigatoriamente: 

1 - dos processos de expansão da informatização da Câmara Municipal, com 
vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de 
controle interno; 

li - da, eventual, implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total 
na administração municipal. 

Art. 11 - O servidor nomeado na função de Controlado Interno, deverá ser 
incentivado a receber treinamentos específicos e participação em cursos, 
visando o aprimoramento de suas funções. 

Art. 12 - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com o orçamento 
vigente da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. 

Art. rl - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Proc. nº83/2017 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

APROVADfl\ 
Em, J.-3 ~~ .. LJ.}_ 

Alexssa . ro Buss~ la 
ffiE OEl~·.-i: 

O inciso Ili do Art. 5° do Projeto de Lei, processado sob nº 83/17, 
que dispõe sobre a instituição do Controle Interno da Câmara Municipal de Bauru, 
do Sistema de Controle Interno, sua estruturação, competência e dá outras 
providências, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 5° -

Ili - o exercente da função gratificada de Controlador 
Interno não poderá ser exonerado, no período 
mínimo de 01 (um) ano a contar da sua 
nomeação, salvo por conduta incompatível com as 
atribuições e deveres da Controladoria Interna e 
do serviço público municipal ou a pedido do 
próprio servidor 

Bauru, 16 de maio de 2017 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 23, por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

to parecer. 

Sala das Reuniões, em 

16 de maio de 2017 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Projeto e da Emenda de folhas 23. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

16 de maio de 2017 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~J ~'()""" ~~-
Em 2.~ de ~ de 2017. 

Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 23. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de maio de 2017 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 

23, por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de maio de 2017. 

LUI~ RODRIGUES ~ARBOSA 
Presidente 

Ww~ 
1 BASSETTO MARCOS ANTCJMiB" 

Relator 

MANOELAF 
Membro 

.. 

Membro 

RI A DO PELISSARO LOQUETE 
Membro 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAOPAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 
Primeira Discussão, juntamente com a 

Emenda de folhas 23, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 29 de maio de 2017, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão . 

Bauru, 30 de maio de 2017. 

ALEXSSAN f BUSSOLA 

Presidente ~ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a instituição do Controle Interno da 
Cêmara Munlclpal de Bauru, do Sistema de 
Controle Interno, sua estruturação, competência a 
dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° -

§ 1º -

§ 2º -

Art. 2° -

Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema 
de Controle Interno e o cargo de Controlador Interno, função 
gratificada, padrão 19-A, a ser ocupado exclusivamente por servidor 
efetivo e integrante do quadro permanente, observando o quanto 
estabelecido nesta Lei. 

Para efeitos desta Lei, considera-se Controle Interno o conjunto de 
métodos e processos adotados com a finalidade de comprovar atos. 
impedir erros, fraudes e otimizar a eficiência administrativa do Poder 
Legislativo. 

Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a ação administrativa na 
gestão fiscal da Edilidade, por meio da fiscalízação contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à 
legalidade fiscal, legitimidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade, economicidade e publicidade do ato. 

São as atribuições do Controle Interno: 

1 - verificar a regularidade da programação orçamentária e 
financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução das metas do orçamento da 
Câmara, no mlnimo. uma vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Câmara Municipal e examinar a escrituração contábil e a 
documentação a ela correspondente; 

Ili - examinar as fases de execução da despesa, inclusive 
verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os 
aspectos da legalidade, economicidade e razoabilidade; 

IV - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as 
operações de crédito, emissão de tltulos e verificação dos 
depósitos de caução e fianças; 
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V - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a 
conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; 

VI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição 
de Restos a Pagar, processados ou não; 

VII - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de 
Contas, os atos de admissão de pessoal, excetuadas as 
nomeações para o cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e designações para função gratificada; 

VIII - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro junto 
ao Tribunal de Contas; 

IX - comunicar ao Presidente da Câmara qualquer ilegalidade fiscal 
ou ato contratual, a fim de que o mesmo adote as medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação 
expressa dos dispositivos a serem observados; 

X - informar as Diretorias quanto aos prazos para remessa de 
informações junto ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e fiscalizar o seu fiel cumprimento. 

Parágrafo urnco - Relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, no que se refere às instruções e orientações normativas 
de caráter técnico-administrativo, que tenham como objetivo a 
proteção do patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios 
de recursos financeiros ou de má gestão. 

Art. 3° -

§ 1º -

São instrumentos do Controle Interno: 

1 - os orçamentos; 

li - a contabilidade; 

Ili - a auditoria. 

Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e 
instrumentos operacionalizador desta função de gestão. 

A contabilidade, no sistema de Controle Interno, deve ser 
organizada com a finalidade de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e 
gerencial; 

li - as operações extra-orçamentárias, de natureza financeira ou 
não. 
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§ 3º - A auditoria tem por função: 

Art. 4° -

§ 1º -

§ 2º-

§ 3º -

Art. 5° -

1 - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela 
contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

As atribuições da Controladoria serão exercidas pelo Controlador 
Interno, nomeado dentre os servidores efetivos, que possuam 
qualificação a seu desiderato, recebendo gratificação de 30,8%, nos 
termos da Resolução nº 334/97. 

Para o desempenho de suas atribuições, o Controlador Interno 
poderá emitir instrução normativa a ser observada pela a 
administração da Câmara Municipal, para, especificadamente, 
melhorar o exercício das suas atribuições, estando-lhe impedido a 
delegação de suas obrigações a terceiros. 

A designação para a função de confiança de Controlador Interno, 
por parte do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor 
efetivo, concursado, pertencente ao Quadro de Servidores da 
Edilidade, que, preferencialmente, tenha capacitação técnica e 
profissional para o exercicio da função na área de administração, 
gestão administrativa, economia, contabilidade (superior ou técnico) 
ou direito. 

Não poderão ser nomeados para o Cargo de Controlador Interno, os 
servidores que: 

1 - sejam contratados por excepcional interesse público; 

li - estiverem em estágio probatório, salvo quando não houver 
servidor estável; 

Ili - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal 
transitada em julgado; 

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, 
qualquer outra atividade profissional. 

Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de 
Controlador Interno e dos servidores que venham a integrar 
posteriormente a Controladoria: 

1 - independência profissional para o desempenho das atividades; 

li - acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 
exercício das suas funções; 
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o exercente da função gratificada de Controlador Interno não 
poderá ser exonerado, no período mínimo de 01 (um) ano a 
contar da sua nomeação, salvo por conduta incompatlvet com 
as atribuições e deveres da Controladoria Interna e do serviço 
público municipal ou a pedido do próprio servidor. 

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da controladoria no 
desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 2º. 

§ 3º-

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9º -

O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre 
dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso 
em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, 
exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios 
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 

Os documentos e ações de auditoria do Controle Interno estarão 
disponíveis a consulta por todos os vereadores da casa legislativa. 

Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a 
Controladoria determinará, quando necessário, a realização de 
inspeção ou auditorias sobre a gestão dos recursos da Câmara 
Municipal. 

O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos previstos, 
respectivamente, nos artigos. 52 e 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, serão assinados, em conjunto, pelo Controlador Interno . 

A controladoria cientificará, mensalmente, o Presidente do Poder 
Legislativo, sobre o resultado das suas respectivas atividades, 
devendo conter, no mínimo: 

1 - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos 
e das atividades constantes do orçamento da Câmara 
Municipal; 

li - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, 
praticados por agentes públicos ou privados. na utilização de 
recursos públicos repassados à Câmara Municipal. 

Constatada irregularidade ou ilegalidade fiscal, contratual, contábil, 
financeira ou orçamentária pela Controladoria, esta cientificará a 
autoridade responsável para a tomada de providências no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, devendo, sempre, proporcionar a 
oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos apontados. 
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§ 1º. Não havendo a regularização ou não sendo os esclarecimentos 
apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será 
documentado e levado ao conhecimento do Presidente da Câmara 
Municipal, e, devidamente arquivado, permanecendo à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2º - Em caso de não serem tomadas as providências pelo Presidente da 
Câmara Municipal para a regularização da ocorrência descrita no 
prazo de 60 (sessenta) dias; a Controladoria comunicará o fato ao 
Tribunal de Contas do Estado e quando for o caso ao Ministério 
Público, sob pena de responsabilidade solidária do Controlador 
Interno. 

Art. 10 -

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13-

A Controladoria participará, obrigatoriamente: 

1 • dos processos de expansão da informatização da Câmara 
Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços 
prestados pelos subsistemas de controle interno; 

li - da, eventual, implantação do gerenciamento pela gestão da 
qualidade total na administração municipal. 

O servidor nomeado na função de Controlador Interno, deverá ser 
incentivado a receber treinamentos específicos e participação em 
cursos, visando o aprimoramento de suas funções. 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com o 
orçamento vigente da Câmara Municipal, suplementadas se 
necessário . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação. 

Bauru, 30 de maio de 2017. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 05 de junho de 

2017, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 06 de junho de 2017. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

oficio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 06 de junho de 2017. 

~~IRA 
Diretor de Apoio Legislativo 

• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7034 
De 06 de junho de 2017 

Dispõe sobre a instituição do Controle Interno da 
camara Municipal de Bauru, do Sistema de Controle 
Interno. sua estruturação, competência e dã outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° -

§ 1º -

§ 2º -

Art. 2° -

Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema de 
Controle Interno e o cargo de Controlador Interno, função gratificada, 
padrão 19-A, a ser ocupado exclusivamente por seNidor efetivo e 
integrante do quadro permanente, obseNando o quanto estabelecido 
nesta Lei. 

Para efeitos desta Lei, considera-se Controle Interno o conjunto de 
métodos e processos adotados com a finalidade de comprovar atos, 
impedir erros, fraudes e otimizar a eficiência administrativa do Poder 
Legislativo. 

Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a ação administrativa na 
gestão fiscal da Edilidade, por meio da fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária. operacional e patrimonial, quanto à legalidade fiscal, 
legitimidade, impessoalidade, moralidade, probidade, economicidade e 
publicidade do ato. 

São as atribuições do Controle Interno: 

1 - verificar a regularidade da programação orçamentária e 
financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução das metas do orçamento da Câmara, no 
mlnimo, uma vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 
eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal e 
examinar a escrituração contábil e a documentação a ela 
correspondente; 

Ili - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando 
a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da 
legalidade, economicidade e razoabilidade; 

IV- exercer o controle sobre a execução da receita bem como as 
operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos 
depósitos de caução e fianças; 

\ 
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V • exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta 
"restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; 

VI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de 
Restos a Pagar, processados ou não; 

VII. acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de 
Contas, os atos de admissão de pessoal, excetuadas as 
nomeações para o cargo de provimento em comissão, de livre 
nomeação e designações para função gratificada; 

VIII • verificar os atos de aposentadoria para posterior registro junto ao 
Tribunal de Contas; 

IX - comunicar ao Presidente da Câmara qualquer ilegalidade fiscal 
ou ato contratual, a fim de que o mesmo adote as medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação 
expressa dos dispositivos a serem observados; 

X - informar as Diretorias quanto aos prazos para remessa de 
informações junto ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e fiscalizar o seu fiel cumprimento. 

Parágrafo unico - Relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, no que se refere às instruções e orientações normativas de 
caráter técnico-administrativo, que tenham como objetivo a proteção do 
patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios de recursos 
financeiros ou de má gestão. 

Art. 3° - São instrumentos do Controle Interno: 

• 1 - os orçamentos; 

li - a contabilidade; 

Ili - a auditoria. 

§ 1º - Os orçamentos são o elo entre o planejamento e as finanças e 
instrumentos operacionalizadores desta função de gestão. 

§ 2° - A contabilidade, no sistema de Controle Interno, deve ser organizada 
com a finalidade de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e gerencial; 

li - as operações extra-orçamentárias, de natureza financeira ou não. 

A auditoria tem por função: 
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Art. 4° -

§ 1º -

1 - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela 
contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

As atribuições da Controladoria serão exercidas pelo Controlador 
Interno, nomeado dentre os servidores efetivos, que possuam 
qualificação a seu desiderato, recebendo gratificação de 30,8%, nos 
termos da Resolução nº 334/97. 

Para o desempenho de suas atribuições, o Controlador Interno poderá 
emitir instrução normativa a ser observada pela administração da 
Câmara Municipal, para, especificadamente, melhorar o exercício das 
suas atribuições, estando-lhe impedido a delegação de suas 
obrigações a terceiros . 

§ 2º - A designação para a função de confiança de Controlador Interno, por 
parte do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor efetivo, 
concursado, pertencente ao Quadro de Servidores da Edilidade, que, 
preferencialmente, tenha capacitação técnica e profissional para o 
exercício da função na área de administração, gestão administrativa, 
economia, contabilidade (superior ou técnico) ou direito. 

§ 3° - Não poderão ser nomeados para o Cargo de Controlador Interno os 
servidores que: 

Art. 5° -

1 - sejam contratados por excepcional interesse público; 

li - estiverem em estágio probatório, salvo quando não houver 
servidor estável; 

Ili· tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal 
transitada em julgado; 

IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer 
outra atividade profissional. 

Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de 
Controlador Interno e dos servidores que venham a integrar 
posteriormente a Controladoria: 

1 -
li -

Ili • 

independência profissional para o desempenho das atividades; 
acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 
exercício das suas funções; 
o exercente da função gratificada de Controlador Interno não 
poderá ser exonerado, no período mínimo de 01 (um) ano a 
contar da sua nomeação, salvo por conduta incompatível com as 
atribuições e deveres da Controladoria Interna e do serviço 
público municipal ou a pedido do próprio servidor. 
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§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria no 
desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 2º - O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre 
dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em 
decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, 
exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios 
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 

§ 3° - Os documentos e ações de auditoria do Controle Interno estarão 
disponíveis a consulta por todos os vereadores da casa legislativa . 

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a Controladoria 
determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou 
auditorias sobre a gestão dos recursos da Câmara Municipal. 

O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos previstos, 
respectivamente, nos artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, serão assinados, em conjunto, pelo Controlador Interno. 

A Controladoria cientificará, mensalmente, o Presidente do Poder 
Legislativo, sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo 
conter, no mínimo: 

1 - as informações sobre a situação tisico-financeira dos projetos e 
das atividades constantes do orçamento da Câmara Municipal: 

li - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, 
praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de 
recursos públicos repassados à Câmara Municipal. 

Constatada irregularidade ou ilegalidade fiscal, contratual, contábil, 
financeira ou orçamentária pela Controladoria, esta cientificará a 
autoridade responsável para a tomada de providências no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, devendo, sempre, proporcionar a 
oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos apontados. 

Não havendo a regularização ou não sendo os esclarecimentos 
apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado 
e levado ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal, e, 
devidamente arquivado, permanecendo à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado. 
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§ 2º -

Art. 10-

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13 -

Em caso de não serem tomadas as providências pelo Presidente da 
Câmara Municipal para a regularização da ocorrência descrita no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a Controladoria comunicará o fato ao Tribunal 
de Contas do Estado e quando for o caso ao Ministério Público, sob 
pena de responsabilidade solidária do Controlador Interno. 

A Controladoria participará, obrigatoriamente: 

1 - dos processos de expansão da informatização da Câmara 
Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços 
prestados pelos subsistemas de controle interno; 

li - da, eventual, implantação do gerenciamento pela gestão da 
qualidade total na administração municipal. 

O servidor nomeado na função de Controlador Interno, deverá ser 
incentivado a receber treinamentos específicos e participação em 
cursos, visando o aprimoramento de suas funções. 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com o orçamento 
vigente da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 06 de junho de 2017 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

~~~o na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ 
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Of.DAL.SPL.PM. 88117 

Bauru, 06 de junho de 2017. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessao Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 05 de junho de 2017: 

Autógrafo nº 

7031 

7032 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que estabelece normas â Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. Turismo e Renda quanto á Cessao de Direito Real 
de Uso de imóveis do Municlpio de Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento do Município, na Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, exercício 
de 2017; 

7033 de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através 
de transferência no orçamento do Município, exerclcio de 2017; 

7034 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a instituiçao do Controle Interno 
da camara Municipal de Bauru, do Sistema de Controle Interno, sua 
estruturaçao, competência e dá outras providências. 

Decreto nº 

1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

1731 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Alameda JÚPITER a 
um prolongamento de via da cidade; 

de autoria da Mesa da camara, que dá denominaçao de Alameda NETUNO a 
um prolongamento de via da cidade; 

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominaçao de Alameda URANO a um 
prolongamento de via da cidade; 

de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Alameda SATURNO a 
um prolongamento de via da cidade; 

de autoria da Mesa da camara, que dá denominaçêo de Alameda BRILHANTE 
a um prolongamento de via da cidade; 

de autoria da Vereadora Teima Gobbi, que dá denominaçêo de Rua Jurandyr 
Luiz Cerrara a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

Excelentlssimo Senhor 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Pre dente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio 51. ? l f +. Protocolo f f\!\ t( 

pao U ' no dia 2..iJJ!S:_f ..J.3:... \9 . 
RONALOO~E 

Chm do Serviço~. Pto<:od º·"'º' i-011:t•h!tllló$ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ~AURU 

OF. EXE N' 183117 
p, 33.072117 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de junho de 2.017 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Munlefp•I n' ó.930f17. que dispõe sobre a lnstiluiç!lo do 
Controle Interno da Câmara Municipal de Bauru, do Sistema de Controle Interno, sua estruturaç!lo, cempetencia e dá outras 
providencias. 

Atenciosas saudações, 

A Sua Excelência, o Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Prasidente da Câmara Municipal 
NESTA 



P. 33.072117 

lPftOC. N• 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNl.Cl.PAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.930, DE 20 DE JUNHO DE 2.017 
Dispõe sobre a instituiçilo do Controle 
lillemo da Câmara Municipal de Bauru, do 
Sistemn de Controle Interno, sua 
estruturação. competência e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL IJF BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 13auru. faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

/\rt. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3º 

Ficam i.:riados no âmbito da Câmara Munh.:ipal de Ut1uru o Sistema de Controle Interno e o curgo de Controlador 
Interno, funç:lo grati ficada, padr1lo 19-A, a ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo e integrante do quadro 
pennam:nte, observando o quantu estabelecido nesta Lei. 

Para efeitos desta Lei. cunsidcra-sc Controle Interno o conjunto de métodos e processos adotados com a tinalidad;,: 
de comprovar :itos, imp..:dir erros, fraudes e otimizar a eficiência administrutiva do Poder Legislativo. 

Tem por objt:tivo o Controle Interno avaliar a açilo administrativa na gcsti.lo fiscal da Edilidade, por meio da 
tisc;1lizaçilo i.:ontábil. financeira. orçamentária. operacional e patrimonial, quanto à legalidade liscal, legitimidade. 
impessoalidade. moralidade. probidade. economicidade e publicidade do ato. 

Silo as atribuições do Controle Interno: 

1 - vcrilicar a regularidade da prugramaç~o orçamentMia e financeira, avaliando o cumprimento das metas 
previst:is no plano plurianual, a execução das metas do orçamento da Câmara, no mínimo, uma vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados. quanto à eficácia. eliciência, economic idade e efetividade 
da gestao administrativa, orçamcnt<kia, financeira e patrimonial da Cfimara Munkipul e cxmnim1r a 
escrituração contábil e a documentai,:ào a e la com:spondcntc; 

111 - examinar as fases de execução da despesa, inclus ive verificando :i regularidade das licitações e contratos, 
sob os aspei.:tos da legalidade, economicidade e razoabilidade; 

IV - exercer o controle sobre a execução da receita bem corno as operações de crédito, emiss<lo de títulos e 
verificação dos depósitos de caução e fianças: 

V - exercer o controle sobre os créditos adicionflis bem i.:omo a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios 
anteriores": 

VI - reulizar o controle dos limites e das comliçõcs pura a inscrição de Restos a Pagar, processados ou mio: 

Vil - acompanhar. para lins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de ad111 issào Jc pessoal. 
excetuadas as nomeações para o cargo de provimento cm comiss1lo, de livre nomeação e designações para 
função grntifii.:ada; 

VIII - verilicar os aios de aposcntuJoria para posterior registro junto ao Tribunal de Cont:is; 

1 X - comunicar uo Presidente da Câmara qualquer ilegalidade fiscal ou ato contratual, a lim de que o mesmo 
adote as medidas necessárias ao exato cumprimento Ja lei. fazendo ind icaçtlo expressa dos dispositivos a 
serem observados; 

X - infonnar as IJiretorias quanto :ios prazos para remessa de informações junto ao Sistema Audesp do 
Tribunal de Contas do Estado de Silo Paulo e fiscaliwr o seu fiel cumprimento. 

Relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo Municipal, no que se refere às instruções e orientações 
nonnativus de car:íter técnico-administrativo, que tenhnm como objetivo u proteção do patrimônio públ ico contra 
erros, fraudes e Jesperdlcios Je recursos linanceiros ou de má gestl\o. 

São instrumentos do Controle Interno: 

1 - os orçamentos: 

11 - o contabil idudc; 

Ili - a auditoriu. 



Rcf. Lei nº 6.930117 

~ )" 

Art. 4° 

~ )º 

* 3º 

Art. 5° 

* ) º 

Art. 6° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os orçamentos silo o cio cntre o planejamento e as finanças e instrumentos opcracionalizuJorcs dest;i funçtfo de 
gestão. 

A contabilidudc. no sistema de Controle lntemo, deve ser organizada com a linalidudc de acompanhar: 

1 - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiros e gerencial: 

li - as operações extra-orçamentárias, de naturcza financeira ou não. 

A auditoria tcm por funçlfo: 

1- verilicur o cumprimento dt1s obrigaç1)es geradas pela contubilidadc: 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

As mribuiçõcs da Controladoria serão exercidas pelo Controlador Interno, nomeado dentre os scrvidorcs efctivos. 
que possuam qualificação a seu desiderato, recebendo gratificação de 30,8%. nos termos du Resolução nº 334/97. 

Para o desempenho de suas atribuições. o Controlador Interno poderá emitir instruçilo nonm1tiva a ser observuda 
rela administraçilo da Câmara Municiral. para, cspeciticadamentc, mclhornr o cxerclcio das suas atribuições, 
estando-lhe impedido a Jclcgaçilo de suas obriguc;ões a terceiros. 

A designação para a funç;lo de confiunça de Controlador lnt..:rno. por parle do l'n.:sidcntc da Câmarn, dcvcrá rec.iir 
em servidor efetivo. concursado, pertencente ao Quadro de Servidores da Edilidade. 4uc, prelcrcncial111e111c. tenha 
capacituçilo técnica e profissional para o exercício da funçilo na área de administração. gcsrno administrativa. 
economia, contabilidade (superior ou técnico) ou direito. 

Nao poderão ser nomeados para o Cargo de Controludor Interno os servidores que: 

1 - sejam contrataJos por excepcional interesse público: 

li · cstivcrcm cm est{igio probatório, salvo quando nilo houver servidor cst;\vel: 

Il i· tivcrcm sofrido penulizaçilo administrativa, civil ou penal tnmsituda cm julgado: 

IV· exerçam, eom:omitmllcmente com a atividade pública. qualquer outra utividadc prolissionul. 

Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de Controlador Interno e dos serviJores quc vcnluun a 
integrar posterionnenle a Controlacloriu: 

1 • indepcndi:ncia profissional pnrn o desempenho das atividades: 

11 - acesso a do..:umcntos e banco de dados indispensáveis ao exercício dus suas funções; 

Ili • o exercente da f'unç<lo gratificada de Controlador Interno nilo poderá ser exonerado, no pcríoclo mlnimo ck 
O 1 (um) ano a contar da sua nomeação. salvo por conduta im;ompatível com as atribuições e Jcvcrcs da 
Conlroladoria lnlema e do serviço público municipal ou a pedido do próprio servidor. 

O agente plibli..:o que. por açilo ou omissão. causar embaraço. construngimento ou obstáculo à utuaç~o da 
Controladoria no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena dl.! responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 

O servidor que atuar na Controladoria deverá guardar sigi lo sobre dados e informações pertincntcs aos assuntos a 
que tivcr acesso cm dccorri:ncia cio exercício de suas funções. utilizando-os, cxclusivamcnte, rara a elaborm;ilo dc 
pareceres e relatórios destinados u autorid;ide competente, sob pena de responsabilidadc administrativa, civil e 
renal. 

Os documentos e ações de auditoria cio Controle Interno estarilo disponíveis a consulta por todos os vereadores da 
casa lt:gislativa. 

Para o cumrrimento das atribuições previstas nestn lei. a Controladoria dctenninará, quando 111.:cessário. a 
rculizaçilo de inspeção ou auditorias sobre a gestão dos recursos da Câmara Municipal. 

2 



Rcf. Lei nº 6.930/17 

Arl. 7º 

Art. !!º 

Art. 9º 

/\rt. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

IPllOC N• 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o Relatório Resumido da Execução Orçamentúria, 
ambos previstos, respectivmncnte, nos artigos 52 e 54 da Lei Complementar n" 1O1/2.000. serão assinados. cm 
conjunto. pelo Controludor Interno. 

A Controllldoria dcntilicará. mensulmcnte, o Presidente do Poder Legislativo, sobre o resullmlo Jus suas 
respectivas atividades, devendo conll!r, no mínimo: 

J - us infonnaçõcs sobre a situação fl sico-finunceira dos projetos e das utividadcs constantes do on,;airn.:nto da 
Câmara Municipal: 

li - apurnr os atos ou fatos inquinados de ilegt1is ou de irregulurcs, praticados por agentes públicos ou privados, 
na utilizuçilo de recursos públicos repassados 1\ C;lmaru Municipal. 

Constatada im:gul~tridude 011 ilegalidade fiscal. contratual, contábil, financeira ou orçmncnti\ria pela Controladoria, 
estu cientificará a autoridade responsúvel para a tomada de providências no prnzo máximo de 60 (sessenta) dias, 
devendo. sempre, proporcionar u oportunidade de esclarecimentos sobre os fotos apontados. 

Não havendo a rcgularizaçilo ou não sendo os csclurccimentos apresentados como suficientes p<iru elidi-las, o foto 
será documentado e levado ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal, e, dcviclmm:nh! arquivado, 
pennanccendo à disposiçilo do Tribunal de Contas do Estado. 

Em cuso de nào serem tomadas as providências pelo Presidente da Câmura Municipal para u regularização da 
ocorrênciu descrita no prnzo de 60 (sessenta) dias, a Controladoria comunicanl o foto ao Tribum1J de Contas do 
Estado e quundo for o caso ao Ministério Público. sob pena de responsabilidude solidária do Controlador Interno. 

A Controladoria p<irticipurá, obrigatoriamente: 

1 - dos processos de expansão da infornwtizaçào da Câmaru Municipt1l, com vistas a proceder i1 otimi:raçào 
dos serviços prestados pelos subsistemas de controle int..:mo: 

li - da, eventual. implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nu administração municipal. 

O servidor nomeudo na função de Controlador Interno. deverá ser incentivado a receber trcinumcntos cspccílicos e 
participação em cursos, visamlo o aprimoramento de suas funções. 

As dcsp~sas decorrentes desta lei serilo utendt~m o orçamento vigente da Câmara Municipul, suplementadas se 

nccessárm. / / 

Esta Lei cntru cm vigor na data de suu publi,ét1~àq. 

Oaurn, 20 de junho,de·2.0 f7-.

/ 

, 

Projeto de inii.:iativu do 
PODER LEGISLATIVO 

Rcgistruda no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura 

CHH-91"7tf'"f1';1~1-DHEI RO 

UN ICA(ÀO E DOCUMENTAÇÃO 
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