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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.930, OE 20 OE JUNHO OE 2.017 
Dispõe sobre a instituição do Controle 
Interno da Cilmara Municipal de Bauru, do 
Sistema de Controle Interno. sua 
estruturnçilo. competência e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tt:nnos do an. 51 da L<!i Orgânica do Munidpio de Bauru, foz s:1bcr 
que a Cilmara Municipal aprovou e t:le sanciona e promulga a seguinte lei : 

An. I " 

§ 1º 

An. 2º 

Parágr:ifo único. 

J\rt. 3º 

Ficam criados no âmbito da Câmara Munic ipal de l3auru o Sistema de Controle hllcmo e o cargo de Controlador 
lntcmu. função gratificada, padrão 19-A, a ser ocupado exclusivamente por servidor etCtivo <! into:grante do quadro 
pennancnte, observando o quanto estabelecido nesta Lei. 

Para cli::itos desta Lei. considera-se Controle Interno o conjunto de métodos e processos adotados com a linal id;.ido: 
de comprovar atos, impedir o:mls, fraudes e otimizar a eficiência administrativa do Poder Legislativo. 

Tem por objetivo o Controle Interno avaliar a ação administrativa na gcst(lo liscal da Edi lidade. por meio da 
fisc;.i lizaçilo contábil. fin;.incei ra. orçamentária, operJcional e patrimoni:il, quanto à legalidade fiscal. lc!,\it imidade. 
impessoalidade. morali<fade. probidade. economicidade e publicidade do ato. 

São as atri buições do Controle Interno: 

1 - veri fi car a regularidade da programação orçamentária e financeira, av;.iliando o cumprimcmo das metas 
previstas no plano plurianual, a execução das metas do orçamento da Cilmara, no mínimo, uma vez ao ano; 

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto á eficácia. eficiência, ec.:onomicidadc e eli::tividade 
da gestão administrati va, orçaim:ntária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal e examinar a 
escrituração c.:ontábi l <!a documentação a ela correspondente: 

Ili - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verilicando a regularidade das licitações c contratos, 
sob os aspectos da legalidade, economicidade e razoabi lidade; 

IV - exerct'r o controle sobre a execução da rece ita bem como as opemções de crédito, emissão de títulos e 
verificação dos depósitos de caução e fianças; 

V - o:xercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "d.:spesas de exercícios 
a1ltcrit>rCs1

' : 

VI - realizar o controle dos limites e das condiçiks para a inscrição de Restos a l'ag<tr. processados ou mio: 

VII - acompanhar, para lins de postt'rior rt'gistro no Tribunal de Contas, os atos de admissilo de pesso;al, 
excetuadas as nomeações para o cargo de provimento cm comissão, de livre nomea\ão e desigmi\·ões para 
função gratificada: 

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

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

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

Relacionar-se com o Controle Interno do Poder Executivo Municipal, no que se refere ás instruções e orienta\õcs 
nonnativas dt caráter técnico-administrativo, que tenham como objetivo a proteção do patrimônio público contra 
t'ITOS, fraudes e desperdícios de recursos financei ros ou de má gestão. 

São instrumentos do Controle Interno: 

1 - os orçamentos: 

li - a contabi 1 idade; 

Ili - a auditoria. 



Rcr Lei n" 6. 930117 

* 1" 

§ 2" 

* 3" 

Art. 4° 

§ I" 

/l.rt. 5" 

/\rt. 6° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os orçumentos silo o elo entre o planejamento e us linunças e instrumentos o~racionalizadorcs desta função de 
gestão. 

/1. contabilidade, no sistema de Controle Interno, dt:ve ser organizada com a final idade de acompanhar: 

1 - a t:xecução dos o rçamentos, nos aspectos financeiros e geri:ncial; 

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

/1. auditoria tcm por função: 

1 - verificar o cumprimento das o brigações geradas pela contabilidade; 

li - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio 

As atribuições da Conlroladoria serão exercidas pelo Controlador Interno. nomeado den!rt: os servidores eli!tivos. 
que possuam qualificação a seu desiderato, recebendo gratificação de 30,8%. nos tt:nnos da Resolução n" 334/97. 

Pura o desempenho dt: suas atribuições. o Controlador Interno poderá t:mitir instrução nonnativa a ser obst:rv;ida 
pela administração da Cfünar:i Municipal. para. especificadamcntc, mi:l horar o exi:rcício das suas atribuições. 
estundo-lhe impedido a delegação de suas obrig;ições a terceiros. 

/\ designação para a função de confiança de Controlador Interno, por parte do Presidente da Câmara. deverá recair 
cm servidor efetivo. concursado, pertencente ao Quadro de Servidores da Edilidade. ljlle. prclercncialrncnte, tenha 
capacitação técnica e profissional para o exercício da função na á rea 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 estügio probatório. salvo ljtrnndo não houver servidor cst;\vel: 

Ili - tiverem sofrido penalização udministrativa. civil ou penal transitada cm julgado; 

IV - t:xerçam. concomitantemente com a atividade pública, ljUalquer outra atividade profissional. 

Constituem-se garantias e prerrogativas do ocupante do cargo de Controlador Interno e dos servidores que venham a 
integrar postcrionncnte a Contro ladoria: 

1 - independência profissional para o desempenho das atividades: 

li - acesso a documentos e banco de dados indispensávds ao exercício das suas funções: 

Ili - o exercente da timçflo gratificada de Controlador Interno não poderá ser exonerado, no período mínimo de 
O 1 (um) ano a contar da sua nomeação. salvo por conduta incompatível com as atri buições e deveres da 
Conlroladoria Interna e do serv iço público municipa l ou a pedido do próprio servidor. 

O agente público que, por oção ou omissão, causar embaraço. constrangimento ou obstáculo á aluai,:ão da 
Controladoria no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 
administrati va, civil e penal. 

O servidor que aluar na Controladoria deverá guardar sigilo sobre dados e informaçôcs pertint:ntes aos assuntos a 
que t iver acesso i;:m decorrência do exercício de suas funçõt:s, utilizando-os, exelusivamente, para ;i elaboraç;lo de 
pareceres e rdatórios destinados à autoridade competente. sob pena de ri;:sponsabilidatl..: administrativa, c ivil e 
penal. 

Os documt:ntos e ações de auditoria do Controle Interno eswrão disponíveis a consulta por todos os vcreadori:s da 
casa legislativa. 

Para o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a Controladoria dett:nninará, quando necessário, a 
realização de inspt:ção ou auditorias sobre a gestão dos recursos da Câmara Municipal. 
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Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

A11. 13 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Relatório de Gestão Fiscal do Chell: do Poder L.:gislativo e o Relatório Resumido da Exl·e111;ào Orçamcnt;'1ria, 
mnbos previstos, r.:spcctivmm:nte, nos artigos 52 e 54 da Lei Complementar n" 1O1/2.000. sc::rào assinados. cm 
conjunto, pdo Controlador Interno. 

A Controladoria cienti fi cará. mensalmente. o Presidente do Poder Legislati vo. sobre o rc::sulwdo das suas 
respectivas atividadc::s, devendo conter, no mínimo: 

1 - as in fonnaçõ.:s sobre a situação fisico-tinanccira dos projetos e das atividades constantes do on;amento 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 i1Tcgularidadc ou ilegalidade fi scal, contratual, cont;íbil , financeira ou orçamentária pela Contro ladoria. 
esta cientilkará a autoridade responsável para a tomada de providências no prn:w máximo de 60 (sesscnw) dias. 
devendo, sempre, proporcionar a oponunidade de esclarecimentos sobre os fatos apontados. 

Não havendo a regularização ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suticiento.:s para i:lidi-las, o fato 
ser;í documcnt:ido e levado ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal, e, devidamente arquiv:ido. 
pennanec.:ndo à disposição do Tribunal de Contas do Estado. 

Em caso de não s.:n:m tom:idas as providências pelo Presidente da Câmara Municipal para a rcgulariz:u;ào da 
ocorrêm:ia 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 sulidúria do Controlador lnh.:mo. 

A Controladoria panicipará, obrigatoriamente:: 

1 • dos proc.:ssos d.: expansão da infonnatização da Cfünarn Municipal. com vist:is a proceder ú otimizai;ào 
dos servil;os 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 trdnamcntos especílirns e 
participação em cursos. visando o aprimoramento de suas funções. 

As despesas decorrentes d.:sta lei serão atend i?o; dom o orçumc::nto vigente da Câmara Municipal. suplem.:ntadas se 
necessário. 

Esta Le i entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 20 de junho de 2.017. 

-~---------Projeto de iniciativa do 
PODER LEGIS LATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicaç;lo e Documentação da Prcfi:itura 
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