
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEIlURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n.o011/14 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 008/14

Senhor Presidente:

Protocolo NO 1
Hora: O.}!4}

o H JAN. 2J1It

MUNICIPAL DE CARAllN
n. ••••• . -I

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - CarazinhoJRS

Carazinho, 07 de janeiro de 2014.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO008/14,

desta data, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Carazinho, Cria o

Cargo de Agente de Controle Interno e revoga a Lei Municipal n° 5.674/02 e suas alterações.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, em virtude do que determina o art. 5° da

Resolução TCE-RS n° 936/2012, pois a Unidade Central do Controle Interno (UCCI) deverá ser

composta, obrigatoriamente, por servidores investidos em cargos de provimento efetivo e com

atuação exclusiva na unidade, sob pena de apontamentos, alertas ou determinações relativas à

adoção de providências por parte do TCE-RS.
Em face disso, faz-se necessária a adequação da legislação que dispõe sobre o

Sistema de Controle Interno do Municipio, bem como, conforme orientações da DPM, a criação do

cargo de Agente de Controle Interno. Comporão a UCCI mais dois servidores, escolhidos pelo

Prefeito Municipal, detentores de cargo com exigência de escolaridade de nivel superior, de

provimento efetivo e estáveis.
Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

REN i süss,
Prefeito.

MDV



PROJETO DE LEI W 008 DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do
Municipio de Carazinho, Cria o Cargo de Agente
de Controle Interno e revoga a Lei 5.674/02 e
suas alterações.

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituído o Sistema de Controle Interno no Município de Carazinho,
com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, quanto á legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão
dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo alcança a Administração Direta e seus
Poderes, a Administração Indireta, os Consórcios de que o Municipio fizer parte, os
permissionários e concessionários de serviços públicos, beneficiários de subvenções,
contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais.

Art. 2° Para efeitos desta lei, consideram-se:

I - Controle Interno (CI): conjunto de recursos, métodos e processos adotado
pelas próprias gerências do setor público, com vistas a impedir o erro, a fraude e a ineficiência,
visando a dar atendimento aos princípios constitucionais, em especial os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicídade e eficiência;

11 - Sistema de Controle Interno (SCI): conjunto de unidades técnicas, articuladas
a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de
controle interno previstas na Constituição e normatizadas em cada nível de governo;

111 - Unidade Central de Controle Interno (UCCI): órgão central responsável pela
coordenação das atividades do sistema de controle interno;

IV - auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pela UCCI
para verificar a ocorrência de erros, fraudes e desperdícios, abarcando o exame detalhado, total
ou parcial, dos atos administrativos.

CAPíTULO 11

DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art.3° O Sistema de Controle Interno do Municipio, com atuações preVia,
concomitante e posterior aos atos administrativos, visa á avaliação e controle da ação
governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, mediante fiscalização da
organização, dos métodos e das medidas adotados pela Administração para salvaguardar os
ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos,
metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, compreendendo:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o
cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas
que orientam a atividade específica da unidade controlada;
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11 - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da
observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercicio das atividades
auxiliares;

111- o controle patrimonial sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao
Municipio, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as receitas e aplicações
dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de
Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame: 1

a) das transferências intergovernamentais;
b) do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência

local;
c) da cobrança da dívida ativa e dos titulos executivos emitidos pelo Tribunal de

Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
d) das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direítos e haveres

do Município.
V - o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as despesas, efetuado

pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em
especial quanto ao exame:

a) da execução da folha de pagamento;
b) da manutenção da frota de veiculos e equipamentos;
c) do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais;
d) dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor;
e) dos limites dos gastos com pessoal e o seu respectivo acompanhamento;
f) das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações

e serviços públicos de saúde;
g) da gestão dos regimes próprios de previdência;
h) da legalidade e avaliação dos resultados, quanto á eficácia e eficiência, da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado.

VI - o controle da gestão administrativa e de pessoal, incluídos os atos de
admissão, bem como o atendímento do parágrafo único do art. 54 da lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000; manifestando-se formalmente em especial quanto:

a) á legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo
seletivo público e mediante contratação por tempo determinado;

b) à legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.
VII - o controle exercido pela Unidade de Controle Interno do Município a

assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

CAPiTULO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
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Art. 4° Integram o Sistema de Controle Interno do Município os Poderes
Executivo e Legislativo, os órgãos da administração direta, as entidades da administração
indireta e seus respectivos agentes públicos.

Seção I
Da Estrutura Administrativa do Sistema de Controle Interno

Art. 5° O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte organização:

I - Unidade Central do Controle Interno - UCCI;
11- Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno.

Art. 6° Fica criada, na estrutura administrativa do Municipio, a Unidade Central do
Controle Interno - UCCI, que se constituirá em Unidade de Assessoramento e Apoio, vinculada a
Secretaria Geral de Governo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, a
qual, como órgão central, atuará em todos os órgãos e entidades da Administração Municipal,
com a necessária atuação independente para o desempenho de suas funções.

Art. 7° São Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas
unidades da estrutura organizacional do Municipio, no exercício das atividades de controle
interno, inerentes ás suas funções finalisticas ou de caráter administrativo.

Parágrafo Único. As atividades dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle
Interno ficam sujeitas á orientação técnica da Unidade Central do Controle Interno - UCCI.

Art. 8° Na qualidade de unidade orçamentária, na atividade de gestão
administrativa e financeira, a Câmara de Vereadores é considerada Órgão Setorial do Sistema
de Controle Interno do Municipio e, como tal, subordina-se á observância das normas e
procedimentos de controle, a serem por ela expedidas de acordo com a padronízação e
orientação técnica da Unidade Central do Controle Interno - UCCI.

Seção 11
Dos Servidores da Unidade Central do Controle Interno

Art. 9° Para atender a organização administrativa da Unidade Central do Controle
Interno - UCCI, é criado 01 (um) cargo de Agente de Controle Interno, que passa a integrar o
Quadro de Cargos e Funções do Municipio de Carazinho, cujas atribuições, remuneração e
requisitos são os constantes no ANEXO integrante desta Lei.

!i1° É vedada a lotação de qualquer servidor detentor de cargo em comissão para
exercer atividades na Unidade Central de Controle Interno.

!i2° Além do cargo citado no Caput deste Artigo, comporão a Unidade Central do
Controle Interno mais dois servidores, escolhidos pelo Prefeito Municipal, detentores de cargo
com exigência de escolaridade de nível superior, de provimento efetivo e estáveis.
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~3° O Prefeito Municipal escolherá entre os membros da Central do Controle
Interno, o seu Coordenador, o qual representará o órgão perante terceiros. No caso de o
provimento do cargo de Agente de Controle Interno não se der por um Contador, um dos
servidores indicados pelo Prefeito, obrigatoriamente, deverá ter a formação de Contador, com
registro ativo junto ao conselho profissional.

Subseção I
Das Garantias dos Servidores da Unidade Central do Controle Interno

Art. 10. São garantias dos servidores da Unidade Central do Controle Interno:

I - autonomia profissional para o desempenho das suas atividades na
administração direta e indireta;

11- acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercicio das
funções de controle interno;

111- inexistência de qualquer tipo de subordinação hierárquica entre os servidores
integrantes da Unidade Central de Controle Interno.

Art. 11. Os servidores integrantes da Unidade Central de Controle Interno - UCCI
realizarão permanentemente as suas funções e reunir-se-ão sempre que necessário.

Art. 12. Os servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI deverão
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em
decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a coordenação,
normatização e fiscalização, sob pena de responsabilidade.

Art. 13. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, por seu coordenador, ao
ter clencia de qualquer ilegalidade ou irregularidade, comunicará o fato ao Prefeito ou ao
Presidente da Câmara de Vereadores e, no caso de não ser sanada a falha, ao Tribunal de
Contas do Estado e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Subseção 11
Das Responsabilidades dos Servidores da Unidade Central do Controle Interno

Art. 14. São responsabilidades dos servidores integrantes da Unidade de
Controle Interno:

I - manter, no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de
independência, serenidade e imparcialidade;

11- representar, por escrito, ao Prefeito ou Presidente da Câmara, contra servidor
que tenha praticado atos irregulares ou ilícitos;

111- guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do
exercicio de suas funções pertinentes a assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os
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exclusivamente para a elaboração de relatórios, pareceres e representações ao Prefeito ou
Presidente da Câmara, e para expedição de recomendações;

IV - fundamentar de forma objetiva e clara as razões do pedido de instauração de
Tomada de Contas Especial;

V - desempenhar com zelo profissional, ética, responsabilidade e sigilo as
atribuições da Unidade Central de Controle Interno;

VI - dispensar tratamento especial para os assuntos de caráter sigiloso,
observando as orientações e instruções do Chefe do Poder Executivo e da Procuradoria do
Município, assim como, quando for o caso, do Presidente do Poder Legislativo;

VII - assinar conjuntamente os Relatórios de Gestão Fiscal e o de Prestação de
Contas,

CAPíTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUiÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE

CONTROLE INTERNO DO MUNiCípIO
Seção I

Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 15. Compete á Unidade Central de Controle Interno - UCCI a coordenação e
supervisão do Sistema de Controle Interno do Município, compreendendo:

I - coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno do
Município, promovendo a sua integração operacional, e orientar a expedição dos atos normativos
sobre procedimentos de controle e fixação de prazos a serem cumpridos pelos órgãos e
entidades auditados internamente para resposta aos questionamentos formulados e aos
relatórios elaborados, assim como para a adoção das medidas corretivas demandadas;

11 - apoiar o controle externo no exercicio de sua missão institucional,
centralizando, a nivel operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado e com
a Câmara de Vereadores;

111- assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles
interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão;

IV - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno
adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através da atividade de auditoria interna;

V - realizar auditorias especificas em unidades da Administração Direta e
Indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de
convênios e em entidades de direito privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de
recursos transferidos pelo Município;

VI - realizar auditorias especificas sobre o cumprimento de contratos firmados
pelo Município na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de
serviços públicos;

VII - avaliar, em nivel macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas
espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do
Municipio;



". 6

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais
de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na
área de saúde;

IX - exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre
a observância aos limites e condições impostas pela Lei Complementar nº 101. de 4 de maio de
2000;

X - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e
de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição da República
Federativa do Brasil e do inciso VI do art. 59 da Lei Complementar n.o 101, de 4 de maio de
2000;

XI - manifestar-se. quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a
Procuradoria Geral do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios,
sua dispensa ou inexigibilidade, e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e
outros instrumentos congêneres;

XII - orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da
Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;

XIII - verificar a observância dos limites e condições para a realização de
operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

XIV - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da
despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

XV - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a
recondução dos montantes das dividas consolidada e mobiliária aos respectivos limites,
conforme disposto no art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVI - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo
em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVII - exercer o acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos
instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011 e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em especial quanto ao Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência
das informações constantes de tais documentos;

XVIII - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XIX - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de registro
cadastral, licitações, pregoeiro e equipes de apoio;

XX - propor a melhoria ou a implantação de sistemas de processamento
eletrônico de dados em todas as atividades da Administração Pública municipal, com o objetivo
de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XXI - instituir e manter sistema de informações para o exerci cio das atividades
finalisticas do Sistema de Controle Interno do Municipio;

XXII - alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, nos termos do art. 74, 9 1º da Constituição da República, indicando
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formalmente o momento e a forma de adoção de providências destinadas a apurar os atos ou
fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconêmicos, que resultem ou não em prejuízo ao
erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas, ou, ainda,
quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, constatados no curso da
fiscalização interna;

XXIII - dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou
ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tenha tomado as providências cabíveis
visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao
erário;

XXIV - emitir relatório, com parecer, sobre os processos de Tomadas de Contas
Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas autarquias e pelas fundações,
inclusive as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Único. As instruções normativas de controle interno de que trata o
inciso I deste artigo terão força de regras que, em caso de descumprimento, importarão em
infração disciplinar a ser apurada nos termos do regime de trabalho a que se enquadra o agente
público infrator.

Art. 16. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI é responsável pela
coordenação do Sistema de Controle Interno do Municipio, cabendo-lhe, para tanto:

I - realizar ou, quando necessário, determinar a realização de inspeção ou
auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e
entidades públicos e privados;

11- dispor sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle
interno na adminístração direta e indireta, ficando a designação dos servidores a cargo dos
responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

111- regulamentar as atividades de controle através de Instruções Normativas,
inclusive quanto ás denúncias encaminhadas á Coordenadoria sobre irregularidades ou
ilegalidades na Administração Municipal, por servidores, pelos cidadãos, partidos políticos,
organização, associação ou sindicato;

IV - emitir parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades,
relativas a recursos públicos repassados pelo Municipio;

V - verificar as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo
Munícípio;

VI - opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação;
VII - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas

contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município;
VIII - concentrar as consultas formuladas pelos diversos subsistemas de controle

do Município;
IX - responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação

aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno e, eventualmente, aos demais órgãos da
Administração Municipal;

X - realizar treínamentos aos servidores de departamentos e seccionais
integrantes do Sistema de Controle Interno, quando necessário.
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Seção 11
Dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno

Art. 17. Aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Municipio
compete:

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos
afetos á sua área de atuação, no que tange a atividades especificas ou auxiliares, objetivando a
observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

11- exercer o controle em seu nivel de competência, sobre o cumprimento dos
objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

111- exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Municipio,
colocados á disposição de qualquer pessoa física ou unidade que os utilize no exercicio de suas
funções;

IV - avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios e instrumentos
congêneres, afetos á sua unidade;

V - comunicar ao nível hierárquico superior e á Unidade Central de Controle
Interno para providências necessárías e sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de
atos ilegais, ilegitimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, dano ao erário;

VI - propor á Unidade Central de Controle Interno a atualização ou a adequação
das normas de controle interno;

VII - apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e
informações.

CAPiTULO V
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 18. Qualquer pessoa física ou jurídica ê parte legitima para denunciar
irregularidades ao Sistema de Controle Interno do Municipio.

Art. 19. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo á atuação da Unidade Central ou dos Órgãos Setoriais de
Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito á
responsabilização administrativa, sem prejuizo das ações cíveis e penais cabíveis.

Art. 20. Nos termos da legislação, poderá ser requisitado ou contratado o
trabalho de especialistas para necessidades técnicas especificas de responsabilidade da
Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

Art. 21. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão á conta de
recurso próprios, consignados no orçamento do Município, na Secretaria Municipal Geral de
Governo.
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Parágrafo Único. Para os exercícios financeiros subsequentes, o Poder
Executivo consignará, nas respectivas Leis Orçamentárias, dotações orçamentárias suficientes
para o atendimento das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 22, O Poder Executivo editará regulamento dispondo sobre o Sistema de
Controle Interno do Município, de que trata esta Lei.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, evogadas as
disposições da Lei nº 5.674/02, de 28/05/2002, e suas alterações.

Gabinete do Prefeito, 07 de janeiro de 2014.
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ANEXO

SíNTESE DAS ATRIBUiÇÕES, VENCIMENTO, REQUISITOS E CONDiÇÕES DE TRABALHO
DO CARGO AGENTE DE CONTROLE INTERNO.

CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO
PADRÃO: TÉCNICO CIENTíFICO
VENCIMENTO: R$ 4.552,13

ATRIBUiÇÕES:
Síntese dos Deveres: Atividades de nivel superior, de grande complexidade, envolvendo
coordenação, supervisão e execução de funções relacionadas com o Sistema de Controle
Interno.
Exemplos de Atribuições: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das
metas do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal;
Examinar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos da Administração Municipal, bem como da aplicação de
recursos públicos e subsidios em beneficio de empresas privadas; Exercer controle das
operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município; Avaliar a execução
das metas do Plano Plurianual e dos programas do governo, visando a comprovar o alcance e
adequação dos seus objetivos e diretrizes; Avaliar a execução dos orçamentos do Municipio
tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites previstos na legislação pertinente;
Avaliar a gestão dos administradores municipais para comprovar a legalidade, legitimidade,
razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos e
materiais; Avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações estabelecidas, sua
coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos mecanismos de controle interno;
Subsidiar, atravês de recomendações, o exercicio do cargo do Prefeito, dos Secretários e
dirigentes dos órgãos da administração indireta, objetivando o aperfeiçoamento da gestão
pública; Verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições relativas às operações de
crédito, assim como os procedimentos e normas sobre restos a pagar e sobre despesas com
pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de
Controle Interno do Município; Prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas
funções constitucionais e legais; Auditar os processos de licitações dispensa ou de
inexigibilidade para as contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros; Auditar os
serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do Município, sindicâncias administrativas,
documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - JARI; Auditar o sistema de previdência dos servídores, regime próprio ou regime
geral de previdência social; Auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de
concursos públicos, publicação de editais, prazos, bancas examinadoras; Auditar as despesas
com pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na
lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento; Analisar contratos emergenciais de



11

prestação de serviço, autorização legislativa, prazos; Apurar existência de servidores em desvio
de função; Analisar procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e
demais atos; Auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões,
reavaliações, prescrição; Examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa,
pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de
contas, escrituração contábil, balancetes; Exercer outras atividades inerentes ao sistema de
controle interno.

Condições de Trabalho:
a) Carga Horária: 40 horas semanais.

Requisitos para investidura:
a) Idade: no minimo 21 anos.
b) Instruções exigíveis2: Curso Superior de Contabilidade (Ciências Contábeis), Administração
ou Direito.
c) Habilitação: específica para o exercício da profissão correlata à formação.
d) Inscrição (registro) válida no órgão de classe respectivo.
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DATA DA ELABORAÇÃO OA ESTIMATIVA DE IMPACTO: 06/01/14
EXERClclO EM QUE A AÇÃO ENTRARÁ EM Vh.iOR: 2014
ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL N°: 2 ANO: 2014
P"EFEITURA MUNICIPAL DE: CARAZINHO
Descrição da Situaçlo: Despesa referente a criaçllo de um cargo de Agente de Controle Interno.

~MOil1VA O:'E:COMP..EN ar , ~~Jtr;;~ -~!ij .~~~?~i1'a~X~.(.•.~"1II{~~~?A~~~'%1i'l¥-s..¥-lkl''ttJ.~dii.:,

Motiva fio do Im acto (informar o c6d1 oda le enda abaixo
Gastos previstos no exercicio que entrar em vigor e nos dois

6
subsMl~entes

MoUvaçAo do impacto. Legenda
FONTE 2014 I 2015 2016

1 _Criação. expançao ou aperfeiçoamento de açao govemamental (LC 101. art. 16)
1 49.971,18 76.474.16 80.297,86

Fonte de Recurso Legenda: 1 -

2 • Despe$a5 Obrigat6ria$ d8 Caráter Continuado (LC 101, art. 17)
Livre recurso livre:

20 ::

MDE; 31 =

3. Renuncia de Receita (LC 101. 8rt. 14)
FUNDES: 40 =
ASPS.

4. Reconhecimento ou confiSsão de divida (LC 101, art, 29, 9'")

5 _Beneficios da Seguridade Social (LC 101, ano24)

6 _Gastos com oeuosllLC 101, art,21)

Fo~~e e~f:~c~~ca
descn o

1

~~~l~fM~.~E~Ç~AN:.~L~'i~"':.Q;J~'~O~Ej~,ç~o~",~.~.EN~.:..~SM'~AÇ/.iÇJ._~'!9Z~~~~'ij.~'~.~. ~'~W9.~1~O:-f~~~\i1l;;~m;~;~~~~~,...~,~"~.:.~~'~-~ti1~:~~~'"~'~,!ç"~-~'''''~.~",~;"to'~•.~~t"~,~~.~,,~r-~~~~..~:.,~,,~-~~,,,~~.~..,.~.''''~,;~,....~r-~~'S'-~'~:::f~,~:!,~'j~:;:~l~~~.:;~:;~'V''''''~::;:~C~''''~''~:'k~>~':;~~,'v~.~.'~~.i~~.~FONTE 2014 2015 -] 2016

O AumentopenNInentede ReceitaS L REoReduç!opermane1ltede deSPeSilS VerifiCar necessidade de complementaçao do mecanismo de

O Aproveitamentodama/gelTldf, c:xpanslodaso.a.c.c "c"OCm",,"'""~$".a"'''''''cc. ~
O A despesanJo se tl'lquad"" no conceitodedespesaobrlgatórlil dearáter cclllinuadonaou pessoal. ~ndo dispensaóoSos meani$mosde cornpensaçlo.

.• ",~~i!r,T'~~~": ~
ESTlf'ATNA DE SALDOS ANANCElROS POR FONTE DE RECURSOSlt;IMF!ACT.O;E1NANCEIRO~

2014 2:016 2016

F.ontê~OOO1.';'- - - ~f ~JA\ ~ê1'~atrr-!Z.l~~'9'f ~~~~.'1i1.~Sf;ê~~~~~ .•.~IF.I1,;;.íff~~;:&'t~~,.)!:tlil-t"1'::.
Saldo do exercício anterior 2.398.067,00 '2.3'8.115,82 2271.641.66
Receitas In ressos 51.612000.00 56.660.687.00 62,7&2.702.00
Des esas _ a as e com romissadas 51.872.000.00 56.&&0.667,00 62.162.702.00

Aumento de des esa ou renúncia de receita 49.971.18 76.474.16 80.297.86

Medidas com ensatórias 0.00 0.00 0.00
Saldo final 2.348.115.82 2.271.llo41.66 2,191.343,80

u' ,.'~ i:Jt.f:Ji' .'P.ARECER'SOBRE;OllMPACT.O~EIIiIANCEIRO$....~.ti~~~~~~~~:;, _~¥,~~}':tt;~T'
Comforme estimativa do saldo financeiro O Poder Executivo' poderá 'reallazar a despesa, mas deverá manter o equilfbrio financeIro

do recursO.

Obs: Aumento das Despesas
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º;aj.çPMf'.hIJ!=lIWQAQª-(101M9iP.eA~~~e.~IM~gQJQ8ÇAfII_~!.'l1~10.z1~~.l~iiú{~ll'f.:ri~~~i~l~•.'t~~~--:.w)'ti'~fr"'J."XJ'
A - COMPATIBILIDADE COM PLANO PLURlANUAL

O A ~aio está previSU no Plano Plurianual conforme o seguinte programa llovemamenlill:
Programa: 2011

---Wahter a despesa relente aos I::ncargos e encimemos o cargo
Objetivo: nretendido,

Açtlo: Manuten o eral Setor controle Interna

O Aaao ~o encontril previslo em nenhum dos programas do Plano Plurianual.

Projeto de lei para inclusão no PPAI I

8 _ COMPATIBILIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

0A ~ estâ prevista na 1OO do exercício, comorme consta no anexo de Md.aSe PriOridades:
Programa: 2011

Manter a despesa refente aos Encargos e Vencimentos do cargo
Objetivo: pretendido.

Ação: Manute o eral Setor controle interno

O A iIÇ10não encootril prevlskl em nenhum dos programas do Plano Plurianual.

Projeto de lei para inclusão na lDO I I
C COMPATIBILIDADE COM A LEI DO ORÇAMENTO

o A despeSa decooente da exeçução da iIÇ10está prevista na lei de ~mento do 6el'cicio financeiro em vI9or:

Elemento(s) de despesa: 3319011 3319046 3319013
Fonte de recurso: LIVRE LIVRE LIVRE

Saldo Alual: 205.20000 9.200,00 5.300,00

O A despesa deconente ela execuçllo da aç!cl nJlo está previstZInalOA ou fi; IlISuficiente,sendo ~m a a~ura de crédito aclldonal:

Proieto de Lei autorizativo do crédito adicionai nO:
,

~"!1ACT~QI!ll!'JlYlJME'TAS~~ \lWa~~];(,;.,~m"i~~~~.~:;.:~'X..o1;"~-_.i}~ift?£~~~.

Meta de resultado primário prevista no anexo de metas fiscais -12.658.619,00
.

Impacto da(s) ação (ões) sobre as despesas fiscais 49.971,18

Impacto do (s) mecanismo (s) de compensaçao
Aumento das receitas fiscais e10u redução das despesas fiscais 0,00

Resultado primaria com o impacto das ações -12.708.590,18

Resultado nominal previsto 7.201.537;83

Aumento da Drvida Consolidada Liquida e Passivos reconhecidos 0,00

Aumento das disponibilidad:~~inancejras (LIquidas) 0,00

Resultado Nominal ant'ls a a o nrevista 7.201.537,83

,1o'!jo;&iM", '.~~~:r.~~::-'-.t~,;j,~0-~),~eARECER,:SOBREfAS~ AS,_FJSC-A1S?'l!:~,;i:c~~.~'~~r~~~.;.~)(!'1'h~.;,,<~~:,~::~t'j;;..J.;.,.,..: .••!;~

Conforme anAlise nAo afetará o resultado das Metas Fiscais inicialmente projetado na LDO • 2014,

. / ~

l?~{\

~ ~et\e~~
e SCc..\'t>11..A ...~O\(.~
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2016
149.068.445,001

76.024.239,5°1

51.00%1
O,OO%.

80.297,86\Poder ExecUtiVOl
Poder Legislativo

2014 2015
127.948.545,OO! 137.368.245.00!

Poder Executivol 62.829.950,001 69.112.945,0°1
Poder legislativo ,

(3)Percentual de comprometimento atual de gastos com pessoal
Poder Executiv°I'- ~4~9~.1~1,,%1 50,31 % I

Poder Legislativo~ ~O~.O~O~% 0,00%"

4R971.18I 76.474,161(4) Acréscimo nos gastos

(1 ) Receita COrTente LIquida Prevista
(2 ) Comprometimento alual de gastos com pessoal

(5) Gastos Totais Projetados com
o aumento proposto.{: 2 + 4)

Poder Executivo
Poder legislativo

(5) Percentual projetada em relação li
Receita Corrente liquida (e S/1t1 00

62.679.921,1~1 69.1a9.419,1~1 76.104.537,3~1

Poder Executivo
Poder L islativa

49,14%
0%

50,37%
0%

51,05%
0%

.'" ~~:'tar&.t~~~u;:.-e~Ç~~OiUlMtt.I;LQª~YJJ~"A-Mj;~LQ:-eº!djfg${)~A:""~~~~•.~{t!';¥",~.~~~1'~'í:õtA:~,:.~-?:$l'
Conforme demonstrado acima, o percentual de pessoal projetado com o acréscimo de gastos fica em 49,14% sobre a Reeeita
Corrente Liquida. Percentual que.se aproxima do prudêncial que é de 51,30%, Conforme Parágrafo Único do art. 22 da LRF.

~. " " "F.ARECER~QBRErefh!MI~'Oª-ElilDMDAMElIIT0M';:--i-t""-E":i: til~'"~~"'!-ll,,;£,.~,,~::c:,.-,-~..tQ: ,"~.:,";:.,,;~
Conforme demonstrado acima;"ern:ontra-se dentro ~nies.legãjs~~ .. .... .~.._--,,'-' "'...... .. '-. ~.."'"....~. .... t

~& ." ,.••~~" ... '.•._,"~f1IJ5:.{f~~.y,t5'"l~.':;';~idl'iaUi&'=l1b-:~~..i,;';:i~:-;'\li..:::':",~h".
Confonne anAlise dos res'ultados; em tennos gerais, 'n!lo contraria nenhum disposltlvo legal.



João Carlos Martins Pedroso Ordenador de Despesas deste Munrcipro,
no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da lC 101/2.000 (lei de Responsabilidade
Frscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução da (s) ação (ões),
cujo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento.

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida (s) não contraria(m) nenhum dispositivo legal, notadamente da
Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a lei de Responsabilidade Fiscal
e Resoluções do Senado Federal.

Município de: Carazinho

Ordenador de Despesa:
Ass.:
Joao Carfos Martins Pedroso

Prefeito Municipal
Ass.:
Renato Suss

o
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