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LEI N.° 2.318, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

Dispôe sobre a criacão da Controladoria 

Geral do Municiplo de Severinia, nos 

termos do Art. 31 da Constituição da 

Repüblica e Art. 59 da Lei Complementar 

n°. 101/2000, e dâ outras providências. 

Celso da Silva, Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São 

Paulo. no uso de suas atribuiçães legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DA 0RGANIzAcA0 SISTEMICA DO CONTROLE INTERNO 

Art. 1.° Fica organizada a fiscalização no Municipio, que abrange a 

Administraçao Direta e a Administraçao Indireta. nos termos do que dispöe o art. 31 da 

Constituição da Repüblica. 

Art. 2. 1  Para fins desta lei, considera-se. 

I - Controladoria Geral: unidade central de coordenação que terá 

coma objetivo executar as atividades de controle interno municipal: 

II - Controle Interno: conjunto de recursos. métodos e processos 

adotados pela própria gerência do setor pCiblico, corn a finalidade de comprovar fatos e 

atos administrativos, erradicar erros. ineficiência e falta de efetividade por 

desconhecimento técnico, mapear e avaliar riscos. 	
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CAPITULO II 

DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Art. 3.° A Controladoria Geral do MunicIpio. corn atuação prévia, 

concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governarnental 

e da gestão fiscal dos adrninistradores municipals. por intermédio da fiscalização contábil. 

financeira. orçarnentária. operacional e patrimonial. quanto a legalidade, legitirnidade. 

econornicidade, aplicação das subvençöes e renüncia de receitas, e, ern especial, tern as 

seguintes atribuiçöes: 

- Avaliar, no minirno por exercicio financeiro. o curnprirnento das 

metas previstas no Piano Plurianual, a execução dos prograrnas de governo e dos 

orçarnentos do MunicIpio: 

II - Verificar o atingirnento das metas fiscais. fisicas e de resultados 

dos prograrnas de governo, quanto a eficácia, a eficiëncia e a efetividade da gestão nos 

órgãos e nas entidades da Adrninistraçao Püblica Municipal. bern corno da aplicaçao de 

recursos püblicos por entidades de direito privado. estabelecidas na lei de diretrizes 

orçarnentárias: 

III - Cornprovar a legitirnidade dos atos de gestão: 

IV - Exercer o controle das operaçôes de crédito. avais e garantias. 

bern corno dos direitos e haveres do Municipio; 

V - Apoiar o controle externo no exercIcio de sua rnissão 

institucional: 

VI - Realizar o controle dos lirnites e das condiçöes para a inscrição 

de despesas ern Restos a Pagar: 

VII - Supervisionar as rnedidas adotadas pelo Poder Executivo para 

o retorno da despesa total corn pessoal ao respectivo lirnite, caso necessário. nos terrnos 

dos artigos 22 e 23 da LC n°. 101/2000: 

VIII - acornpanhar o curnprirnento das providências indicadas pelo 

Poder Executivo, conforrne o disposto no art. 31 da LC 101/2000. para recondução dos 

montantes das dIvidas consolidada e rnobiliária aos respectivos lirnites: 

IX - Averiguar a destinaçao de recursos obtidos cc 

ativos, tendo ern vista as restriçöes constitucionais e da LC n°. 101/2000: 
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X - Cientificar a (s) autoridade (s) responsável (eis) quando 

Jas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal. 

Art. 4. 0  A coordenação das atividades do sistema de controle interno 

será exercida pela Controladoria Geral do MunicIpio. como órgão central, corn o auxIllo dos 

serviços seccionais de controle interno. 

CAPITULO III 

DA ORGAN IZAcAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Secao I 

Da Criação da Controladoria Geral do MunicIpio e do Sistema de Controle Interno 

Art. 5. 0  Fica criada, na estrutura administrativa do MunicIpio. a 

Controladoria Geral do Municipio. órgão central do Sistema de Controle Interno, que se 

constituirá em unidade administrativa. corn independência profissional para o desempenho 

de suas atribuiçöes de controle em todos os órgãos e entidades da administraçào 

municipal, corn objetivo de executar as atividades de controle municipal. 

Art. 6. 0  Para o exercIcio de suas finalidades a Controladoria Geral do 

MunicIpio se organizará da seguinte forma - 

- Controladoria Geral do Municipio; 

II - Divisão de Controle Interno: 

II - Divisão de Ouvidoria. 

Art. 7. 0  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotaçöes próprias do municIpio. consignadas no corrente exercicio financeiro. no 

orçamento da Controladoria Geral do MunicIpio, suplementadas de necessário. 

C~ 

T?11 
SEVERiNIA 
Construindo urn Futuro Mjor 

Rua Capitáo Aug usto de Almeida, 332 I Tel: 17-3817.3300 

Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br  

CEP. 14.735 - 000/ Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
A; 

•EVER 

Secão II 

Dos Serviços seccionais da Controladoria Geral do Municiplo 

Art. 8.°A Controladoria Geral do MunicIpio terá urn Controlador que 

se rnanifestará através de relatórios. inspeçöes, pareceres. calendário anual de fiscalização 

e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possIveis irregularidades. 

§ l.° Os serviços seccionais da Controladoria Geral do Municipio são 

serviços de controle. instituidos nas Secretarias, sujeitos a orientação norrnativa e a 

supervisão técnica da Controladoria Geral do MunicIpto. 

§ 2. 0  Para o desernpenho de suas atribuiçoes constitucionais e as 

previstas nesta Lei. o Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio poderá ernitir 

instruçôes normativas relacionadas ao controle interno, de observância obrigatória no 

MunicIpio, corn a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma e, esciarecer 

düvidas, sobre procedirnentos de controle interno. 

§ 
30 0 Controle Interno instituido pelas entidades da adrninistração 

indireta. corn a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade. para o 

controle de seus recursos orçarnentários e financeiros, é considerado corno serviço 

seccional da Controladoria Geral do Municipio. 

§ 4. 1  As unidades setoriais da adrninistração indireta relacionarn-se 

corn a Controladoria Geral do MunicIpio no que diz respeito as instruçöes e orientaçôes 

norrnativas de caráter técnico-adrninistrativo, e ficam adstritas as auditorias e as dernais 

forrnas de controle adrninistrativo instituido pela Controladoria Geral do MunicIpio corn o 

objetivo de proteger o patrirnônio püblico contra erros. fraudes e desperdIcios. 
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Secao III 

Da Competência do Controlador da Controladoria Geral do Municipio 

Art. 9. 0  Compete au Controlador da Controladoria Geral do Municipio 

a organização dos serviços de controle interno e a fiscalizaçào do cumprimento das 

atribuiçöes do Sistema de Controle previstos no art. 2 0  desta Lei. 

§ 1.0 Para o cumprimento das atribuiçöes previstas no caput, 0 

Controlador: 

I - Determinará, quando necessário, a realizacão de inspeção ou 

auditoria sobre a gestão dos recursos püblicos municipais sob a responsabilidade de 

órgãos e entidades püblicos e privados: 

II - Disporá sobre a necessidade da instauraçào de serviços 

seccionais de controle interno na administração direta e indireta. ficando. todavia, a 

designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades: 

III - Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princIpios de 

controle interno conforme Iegislação pertinente de auditoria: 

IV - Regulamentará as atividades de controle através de instruçôes 

normativas, inclusive quanto as denüncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos 

politicos, organização. associação ou sindicato a Controladoria Geral do MunicIpio sobre 

irregularidades ou ilegalidades na Administraçao Municipal: 

V - Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por 

órgaos e entidade relativos a recursos püblicos repassados pelo Municipio; 

VI - Verificará as prestaçöes de contas dos recursos pUblicos 

recebidos pelo Municipio: 

VII - Opinará em prestaçôes ou tomada de contas. exigidas por força 

de legislação: 

VIII - Deverá criar condiçôes para o exercIcio do controle social 

sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do MunicIpio: 

IX - Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos 

subsistemas de controle do Municipio: 

X - Responsabilizar-se-á pela disseminação de inf 

e legislaçâo aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços: 
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Xl - Organizará a realizaçao de treinarnentos aos servidores de 

rnentos e seccionais integrantes do Sisterna de Controle Interno: 

XII - Será o interlocutor junto ao Tribunal de Contas e responsáve 

peia anaiise ao t-<eiatorio /-\nual. 

§ 2. 1  C Relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Fader Executivo e a 

Relatório Resurnido da Execução Orçarnentária. ambos previstos. respectivarnente. nos 

artigos 52 e 54 da LC no. 101/2000, além do Contabilista e do Secretário Responsável pela 

adrninistração financeira, sera assinado pelo Controlador da Controladoria Geral do 

Municipio. 

Secao IV 

Do recrutamento, instituicao de funcão de confiança e Iotação de servidores, sistema 

de remuneração na Controladoria Geral do Municipio. 

Art. 10. A função do Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio 

sera gratificada e sua designação caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo, dentre 

Os servidores de provirnento efetivo que disponharn de capacitação técnica e profissional 

para o exercIcio do cargo. 

§ 1. 0  E vedada a lotação de qualquer servidor corn cargo 

cornissionado. para exercer atividades da Controladoria Geral do Municipio. 

§ 2. 0  A função gratificada, de Controlador da Controladoria Geral do 

rnunicIpio, deverá ser utilizada exciusivarnente para coordenação da Controladoria Geral 

do Municipio e sera preenchida, exclusivarnente, por servidor efetivo e que possua nIvel 

superior nas areas de Ciências Contábeis. Adrninistração ou Bacharel ern Direito: 

§ 
3•0 Não poderào ser designados para a exercicio da Funçào de que 

trata a caput, as servidores que: 

I - Exerça. concornitanternente corn a atividade 

outra atividade profissional: 
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II - Tiverem sofrido penalizaçao administrativa, civil ou penal 

3da em julgada e não cumprida: 

Ill - Estiver em estágio probatório. 

§ 
41 Os demais servidores que irão compor o quadro da 

Controladoria Geral do municipio. também deverão ser de provimento efetivo. 

Art. II. A função de Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio 

de SeverInia será gratificada no valor mensal de R$ 1.500.00 (mil e quinhentos reais). 

PARAGRAFO UNICO. A gratificaçao de função de que trata este 

artigo não será incorporada. em nenhuma hipótese. ao  salário/vencimento dos servidores 

ocupantes da função gratificada. 

Art. 12. As funçöes de Diretor de Divisào e as de Chefe de Setor 

serào de designação exciusiva do Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio, 

nomeados e destituidos por Portaria, sempre oriundos de servidores efetivos do quadro da 

Prefeitura. 

Paragrafo Unico: A distribuição funcional dos serviços entre as 

areas. bem como seu organograma. serâ objeto de Ato do Controlador da Controladoria 

Geral do Municipio. 

Art. 13. A Controladoria Geral do Municipio terá seu quadro de 

servidores subordinado ao regime juridico aplicável aos servidores municipais e as normas 

que forem fixadas em seu Estatuto. 

Secao V 

Das garantias dos integrantes da Controladoria Geral do MunicIpio 

Art. 14. Constituem-se em garantias do ocupante da Funçao de 

Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio e dos servidores 

Unidade: 
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- lndependência profissional para o desempenho das atividades na 

straçào direta (poder executivo) e indireta (autarquias e fundac(5es); 

II - 0 acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao 

exercico aas iunçoes ae controie inierno: 

II - 0 mandato do Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio 

deverá ser coincidente corn o periodo de vigéncia do PPA - Piano Piurianual. 

§ 1. 1  0 agente püblico que, por acão ou ornissão, causar ernbaraço 

constrangimento ou obstácuio a atuacão da Controladoria Geral do Municipio no 

desempenho de suas funçôes institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

§ 2. 0  Quando a documentaçào ou informaçào prevista no inciso II 

deste artigo envolver assuntos de caráter siglioso deverá ser dispensado tratamento 

especial de acordo corn o estabelecido em cornunicaçào interna pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

§ 3. 1  Os servidores lotados na Controladoria Geral do Municipio 

deverão guardar sigilo sobre dados e informaçôes pertinentes aos assuntos a que tiverem 

acesso em decorrência do exercIcio de suas funçöes, utilizando-os. exciusivamente, para a 

eiaboraçào de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de 

responsabilidade administrativa. civil e penal. 

Secao VI 

Dos Deveres do Coordenador Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno 

Art. 15. 0 Controlador cientificará o Chefe do Poder Executivo e 

Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo 

conter, no minimo: 

I - As informaçöes sobre a situação fisico-financeira dos projetos e 

das atividades constantes dos orçamentos do MunicIpio; 
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II - Apuraçào dos atos ou fatos qualificados. de ilegais ou de 

res, praticados por agentes pibIicos ou privados, na utilização de recursos püblicos 

)a IS 

Ill - Avaliaçao do desempenho das entidades da administraçao 

indireta (autarquias e fundacoes) do Municipio. 

§ 1. 1  Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria da 

Controladoria Geral do MunicIpio. esta cientificará a autoridade responsável para a tomada 

de providências, devendo. sempre. proporcionar a oportunidade de esciarecimentos sobre 

os fatos levantados. 

§ 2.1  Não havendo a regularização relativa a irregularidades 

ou ilegalidades. ou nao sendo os esciarecimentos apresentados como suficientes para 

eliminá-las. o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e 

arquivado ficando a disposição do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 3.1  Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal 

para a regularização da situação apontada. a Controladoria Geral do MunicIpio comunicará 

o fato ao Tribunal de Contas do Estado. sob pena de responsabilizaçào solidária. 

Art. 16. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis 

por bens e direitos do MunicIpio e a prestação de contas dos Chefes de Poder será 

organizada pela Controladoria Geral do MunicIpio. 

Parágrafo Unico. Constará da Tomada e Prestação de contas de 

que trata este artigo. relatório. resumido da Controladoria Geral do municIpio sobre as 

contas tomadas ou prestadas. 

CAPITULO IV 

DAS DISP0SIc0ES GERAIS E FINAlS 
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Art. 17. 0 Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma 

l qualquer cidadão. sindicato ou associação. poderá ser informado sobre as dados 

J o Municipio relativos a execução dos orçamentos. 

Art. 18. 0 Controlador da Controladoria Geral do MunicIpio 

participará, ou indicará servidor da Controladoria para acompanhar as processos de 

exoneraçäo conduzidos pela administração. 

Art. 19. Nos termos da legislação. poderào ser contratados 

especialistas para atender as exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de 

implantação e implementação da Controladoria Geral do Municipio que. para esse film. 

serão estabelecidos em regulamento. 

Art. 20. Denomina-se Controlador Geral Municipal o cargo do 

responsavel. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo. 

revogadas as disposiçöes em contrário. em especial a Lei Municipal n° 2.160/2014 e suas 

posteriores alteraçöes. 

Prefeitura Municipal de Severinia. em 05 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi a registro 

na Secretaria Municipal e publiquei no Diana Oficial Eletrônico desta Municipalidade. 

L OAZT5RI IN Aa. 01~ T kO 
Escrituraria 
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