Estado de São Paulo
LEI MUNICIPAL No 131, de 14 de Setembro de 201S
,'INSTITUI O CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUflVþ DO MUNICíP¡O Pg

¡pní

e oÁ ourRAs

pRovloÊttclls,,.
ARI

'

OS|VìAR MARTINS KINOR, Prefeito do

Município de Apiai, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais:

FAZ SABER que a Cåmara aprovou e ele prromulga
e sanciona a seguinte Lei;

Art, 1o - Fica instituido, no âmbito do Poder Executivo de Apiai, o sistema de
Controle lnterno, visando exercer o controle e a fiscalizaçåÖ das contas
públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31,70 e 74 da Constituiçåo
Federal e parágrafo únicodo artigo 54 da Lei Complementar no 101, de 04 de
maio de 2000,

Parágrafo único - O Controle lnterno abrangerá a fiscalização Qe todos os
érgãos do Poder Executivo, incluindo a Administração Direta, lndireta e
Fundaeional.
'l

;l

Art. 2a - será designado em comissäo, para a funçåo de coordenador

do
S.isterna de Controle lnterno, servidor efetivo do Quadro de Fesssal ds Poder
Executivo, o qual receberá gratificação de funç.äo equivalente a 50% do seu
salár:io-base,
| Fica vedado ao servidor publico designado para o exercicio de funçao
gratíficada o percebimento da renumeração pelo trabalho extraordinário.
$lo - Caso não existam servidores efetivos, na forma do caput, o referÍdo cargo
poderá ser preenchido por servidor efetivo de outro órgão, independenternente
da esfera de Poder, sendo vedado o provimento de qualquer cargo ou função
do S1stema de Controle lnterno que näo seja por servidor efetivo.
S2o - O oeupante da função de Coordenador do Sistema de eontrole lnterno
deverå possuir nivel de escolaridade superior, preferencialrnente em Ciências
Contåbeis, Ciências Econômicas, Administraçåo, Engenharia Civil ou Direito,
dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à ativrdade de
auditoria, e demongtrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e
contábil, alem da respectiva tegislaçåo vigente (NR)

-

30 - Ë vedada a indicação e nomeaçäo para o exercício de função ou cargo
relacionado com o Sistema de Controle lnterno, de pessoas gue tenham sído,
nos últimos 05 (cinco) anos:

Art.
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Estado de São paulo

åili,"i:tl.r3åï:

- É vedado aos servidores com runçöes

nas arividades de

l.- exerçer atívidade pofítíco_partidária;

ll - exercer concomit"niur"Åt"
rJanoato etetivo;
lll - possuir contratot ou tuånõ",
fi'mados com a Administração
PÚblica Munieipar, ou dera
*"Ln-u,"r.ur"iltrJãi
transferência
Je recurso$ de subvençåo ou
por qualquer oulra forma,
tnuttò
na
qualidaoe
JÀ.dirigente de entidade
fins
lucrativos ou do tercãirq

;;t;;

sem

fV - possuir inadimprência
r.rå.ìãr"oa aos tributos municipais;
V - patrocinâr eausa contra
a Admínistrrçao p;bñ;'Municipar.

Art. 40 - Compete ao Sistema
de Controle lnterno:
| - avatiar o cumprimento-oål;;i1r_l*vistai
nä ptano prurianuar, a execuçåo
dos prograrrras de govern;,
b";;"mo
do
orçrrnJnìo do Município, auxiriando
em sua elaboracão e fiscalizando
sua
execução;
ll - comprovar a- regariorãà Ëefioiência, da oes1.a9 ã.ç"rãntaiia,àvat¡ar oi"iesurtados, quanto a eirc¿cra e
r¡nance¡; ;;;j;;niar e fiscar, nos
entidades da administraçao
órsåos e
rliiJip"r,
uum .åÃo cå apticação das
e dos recursos oúblícos,
subvençöes
po,.

"Ãi¡oäo"s

de direito privado;

oe creaitã ã'g",,nrias, bem como
dos
#m:*f,;,X;i,li;o"'
lv - apoiar o controre externó no
e*ercicio de sua missäo insriturcionar;
'it*:
äñäå;Jå' .,nun""¡,.ã áo

¿*¿'3?i:åÍ;
ä.;
Vl - t:l;ruiilLîf::
fiscalizar o c-umprimento co
^¿,nicípio,
ãìsposto na Lei comprementa-o.r01,
de 04
de 2000 *' oó.r rimitei ä" apricaçao
oonãi¡tr.¡onar

$:rffl"

do Ens-ino e da

Vll - coretar mensarmente as infor:maçÕes
referentes à gestão e ao controre
diversas år'eas g
das
emitir
netai¿i¡o cJe Acompanhamenro
Mensal do sistema toq;isi;äãil
de coÃirãËlnt..o, q sg, disponibirizado
Foder Executivo, dando ;ni;;"'eventuais
ao chefe do
irreju-rãridades obseryadas,
especial do não. cumprimento
em
orr, ,*";
nas
planejamento, de rango.q'nå
peças
de
róìì."cão dos recursos
"ffiuradas
destinados ao Ensino e à
saúde' da farta oe àfic¡ên.¡r-ãrïri.e!*
ao terceiro Eetor, das inadirnplênclas nq apricação de recursos crestinados
relacìonadas aos precatórios e
contribuiçÕes para o regime
às
de
previdência,
e oa Lrsencia, deficiência ou
irregutaridade na tomroã"ää-.Jnì"5'0"
oroenåoãr"Jou

i."Ì:

i: [;:, ff ?;,.i:::;

despesa,

""ïåîîj;iü

;J, #iffi oi å. u,.. o s d e arecàLeoo,er,
o a niã m e n o
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d'e,

Estado de São Par,rlo
';S 1o

- 4r informaçÕes que comporåo o Relatório Mensal do Eistema de
'i$*ltitrole lnterno devêräo ser forneeidas pelos gegtores das diversas áreas da
A istraçåo atê o dia 10 do mês subsequente, d,evendo o referido relatório
s@þvr:ado e disponibilizado ao Chefe. do Poder Exocu*ivo, até o dia 20
d&eple

mês-

;

6,âa - Em ocotrendo qualquer,ofensa aos principios consagr',a:d,Ep no artigo 37
da C-onstituiçäo Fbderal, dever'á o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas
do Estado de S,ão Paulo, mediante a remessa do Relatório mensal do $istema'
de Gontrds lnterno, impreterivelmente, em atÈ'03 (três) dias da conclusËo do'
relatéris,

$ 3o -

a hiprútese,do $ 2s, os referidos rela,tôrioÞ e,pareeeres
ennariados do Sistema de Controle lnterno serão mantidos arquivado.e à
Nã,o .oeorrendo,

disposição do Tribl¡nal de Contas do Est:ado,de São Paulo.

Art. 5q - Nenhum processs, documento- ou informAóao poderá s€rsorl€gãclo
aos,servid:ores d:o Sis:tema de Contfolê lnlerno, no exercío:io das atribuiçöes
inere¡tÈs ås atividades de auditoria, fi'scalização e avaliação de Eestão'

-

Parågrafo único
O agente público que, por açåo or-t omissäo, oauêar
ernbaraço, contitrangimento ou obstáculo å atuaçäo do Sistema d,€ eontrole
lnterno no d.e.sernpenho de suas funçöes ,instilucionais ficarâ sujeito .a
resp-o nsa b ilizaçâø a dmi n st ra tiva, eiv il e pena l.
i

A¡.t. 60'- O sêrviöor q.ue exêrcer fun:cõgs relaçio,n;ada$ com o Çontrole lnterno
deverá guardar sigilo sobre dados e informações sbtidas em decsrrêneia do
pertìnentes aos assuntos sob
sua
exercicio de suâs atribuiçÕes
fiscalizaçåo, utilizando-os para,elaboraçäo de relatório$,e pareceres destin:ados
Chefe dö Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado de 8äo Paulo.

e

a

Art, 7q - As

despe_sas do Sisterna.de Contrble lnÞrno correråCi å conta' de
dotaçôes próprias, fiXadas anualmente na Lei Orçamentária Municipal.

:j:i..

t,;.

'

¡_,

Art. 80 - E$ta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

r'evogädäs as

d,isposições, em contrário.

i.-

t

Apiaí, l4.de setembro de 201,5,
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