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LEI N' l.4l3,DE

18 DE

- RN RN

- Sio Gongalo do Amarante -
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59'290-000

FEYEREIRO DE 2014.

Modifica dispositivos da Lei no 1.13512007, 9u€
disp6e sobre a estrutura orgunizacional da Cflmara

Municipal de Sflo Gongalo do Amarante

e

di

outras

providOncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN,

NO

uso de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1'. O $2' do artigo 4'da Lei n" 11352007

passa a vigorar com a seguinte

redagSo:

"Art. 4". Omissis
$2". Os Orgdos da Administraqdo e Execugdo e os de Apoio e Assessoramento

estdo subordinados

d Diretoria Geral

com exceEdo do Gabinete da Presid€ncia, da

Procuradoria Jurldica, da Assessoria Especial e da Ger4ncia de Controle Interno que se
suborinam d Presid4ncia ".

Art.2o. O artigo 12 da Lei no 1.13512007, que trata da Ger6ncia de Controladoria,

- "Dos Cargos Subordinados ao Presidente da Cdmara", daLei
sendo retirado do Capitulo II - "Dos Cargos subordinados i Diretoria Geral" da

passa a fazer parte do Capitulo I

n" I.13512007,
referida Lei.

Art.

3o. Revoga-se o

Art.

4o. Esta

artigo 13 da Lei 1.13512007.

Lei passa a vigorar a partir de sua publicaqlo. Ficam revogadas

disposig6es em contrSrio.
Sdo Gongalo do Amarante(RN), 18 de fevereiro de 2014.
193". da Independ6ncia e 126". da Repriblica.

JAIME CALADO
Pre

as

Jorndl
lnstituldo pela Lei Municipal

Oflclal
no 1.131 de

ESTADO DO RIO GRANDE

nlluxtcipro oe sAo GoNgALo

LEI IIO 1.413, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

?. Caberdi Ger6nciadeControlelntemoda CAmara Municipal:
l.Examinar a escrlturagao contAil e a documentageo a ela

Art.

lilodiica disposilivos da lri rf 1:,135/2007, que dhp0esobre
a estutuna organlzacimd da Cimana Munbipal.de 56o
GoryalodoAmaranteed6 oufs povkl€ncias.'

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMAMNTE/RN,

no

uso de suas atribui@es legais,

FAQ0 SABER que a C0mara Municipal aprovou e eu sanciono a s4uinte
lei:

Art. 'lo. O 92" do artigo 40 da Lei no 1.135/2007 passa a vigorar com a
seguinte redag6o:
'Art.40. Omissis

conespondente;
ll,Examinar as fases de exearso da despesa, inclusive verificando a
reg.ularidade das licita@, conlratoe e convonios sob os aspects da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade;
lll.Examinar os gastc com folha de pagamento da Cdmara Municipal e
verificaro@mprimentodos limites legaisoom pessoaldo poderLegislativo Municipal;

.

._

lvExaminar os creditos adiCionais bem como a conta "restos a pag'af e
"despesas de exercicios anteriores";
V.Acompanhara contabilizagEodos reclrsc provenientes de celebragdo
de mnvdnios e examinando as despesas mnespndentes, na forma do inciso ll deste

artgo;

92". Os Orgeos da AdministaSo e Execug6o e os de Apoio

i

e

Assessoramento estSo subordinados Diretoria Geral com o<cegio do Gabinete da
Presid6ncia, da Procuradoria Juridica, da Assessoria Especial e da Ger€ncia de
Conhole lntemo que se suborinam d Presidencia'.

1l#lffil,

Art ?. 0 artigo 12 da Lei no
que fah da Ger6ncia de
Controladoria, passa a fazer parte do Capltulo I "Dos Cargos Subordinados ao
Presidente da C6mana', da Lei no 1.13512007, sendo retinado do Capitulo ll -.Dos
Cargossubordinados i Diretoria Geral'da referida Lei.
Art 3o. Revoga-se o artigo 13 da Lei 1 .1351?ff7 ,
Art. 40. Esta Lei passa a vi;orar a partir de sua publicaFo. Ficam

-

revogadas as disposig6es em conhfrio

56o Gongalo do Amarante(RN), 18 de fevereiro de 2014.
193". da lndependOncia e 1260. da Rep0blica.
JAIME CAI.ADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Vl.Orientar os gestores da CAmara Municipal no desempe'nho efetivo de
suas funFes e responsabilidades;

Vll.Expedk atos normativos concementes ao sistema de confole de
liscalizag5o financeira, de conhtrilidade e de audihria;
Vlll.Acompanhar, para fins de posterior regbtro no Tribunal de Contas do

Eshdo, os atos de admissdo de pessoal, excetuadas as nornea$es para cargo de
provimentb em comissio e designa$es pana fu ngo gratificagdo;
lx.Realizar auditorias nas @ntas dos respons6veis sob seu controle,
emitindo relat6rio, certificdo de audiloria e parecer;
X.Oqanizar e executar, por iniciativa prbpria ou por solicita$o do
Tribunal de Contas do Estado, e patrimonial nas unidades administrativas sob seu
contole, envian& ao mesmo os respec,tivos relat6rios, na forma estabelecida pela
legislaSodoTCE;
Xl.Fiscalizar o omprimento das normas constantes de toda Resolugio
do TCE/RN que cuide da regulamentageo dos modos de composigio, elaborag6o e
organizago das contas p0blicas e de denronsfativc da Lei de Responsabilidade
Fiscal, no imbito do Municipio, e do estabelecimento de formas e prazos para sua
apresentaFo ao Tribunal;

LEI ilOI.414, DE 18DE FEVEREIRODE2(lIl.

Xll.Verificar, acompanhar

tr&difi ca disposltivm da Lei n,'1. I 35/2007, que dispOe sobre

a estndura oryanizacional da Cimana Municipal de 56o
Gonglo doAmarante

'
uso de suas

o pREFEtro MUNtctpAL

DE

e

di outas

provid6rrcias.

sAo coNgALo DoAIT4AMNTE/RN, no

atribui@s legais,
FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

lei:

Art. 'lo. Fica criada a GeRErucn DE coNTRoLE |NTERNo, 6rg6o
diretamente vinculadoAAdminisfafioe Execu@da Cdnnra Municipal, subordinada
ao Presidente da C6mara Municipal, com objetivo de fiscalizar, supervisionar e
execltar o Sistern de Controle lntemo do Poder Legislativo Municipal, com a
linalidadede:
l.Apoiaro controle extemo no exercicio de sua missio institucional;
ll.Verificar a regularidade da programafio orgamen6ria e financeha,
avaliandoo cumprimentodas rnehs previshs no Plano Plurianual, a o<ecufiodeseus
programas e do seu orgamento;
lll.Comprovar a legalidade e avaliar os resulEdos, quanto a eficacia,
eflciOncia e economicidaG, da gestllo orgament6ria, financeina e patimonial na
esfruhrra adminisbativa do Poder Legislativo Municipal, bem como da aplicafro de
recursos p0blicos porentidades privadas;
lV.Exercer o contole das opera$es de credito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres do Poder Legislativo Municipal.
Parigrafo 0nico. O Sbtema de Contole lntemo 6 o rnecanismo de
autoconhole da adminisfagao, formado por um cotjunto de nornns, regnas, pirrcipios,

planos, m6todos
administrativo.

e

procedirnentos que, orercido pelas pessoas

e

unidades

e

avaliar

i

as

medidas necess6rias ao

cumprimento do estabelecido na Lei deAcesso
lnformagEo (Lei no 12.521,de2011\,
bem como das regras relativas A TranspaGncia da Gestdo Fiscal, disciplinadas no art,
48 da LRF, mm a redagdodada pela Lei ComplemenhrNacional no 131, de 200g.

Art 30. O lifular da Ger6ncia de Confole lnterno da Cdmara Municipal
dever6 apunar os atoo ou fatos com indicios de ilegalidade, pnaticados por agentes
pUbliacos ou privados na utilizagAo dos recursos p0blicos da Cdmara Municipal,
promover a apurafio imediata de denuncias formais de inegularidade ou ilegalidade
do ato ou contrato, dando ciOncia imediata ao Presidente da C0nnna Municipal, que
determinare ou nao a inshunagSo de procedimento administrativo adequado, a fim de
que sejam adotadas as rpovid6ncias necrssirias ao fiel cumprimento da lei, fazendo
indicaqSo expressa dos dispositivos aa serem

observados. .

$10. Na cominicagio ao Chefe do Poder Leg'slativo, o Gerente de
Conbole lntemo indicar6as providdncias adotadas para:
l.Gonigir a ilegalidade ou inegularidade apurada;
ll.Ressaciro eyentual dano causado ao er6rio;
lll.Evihr oconencias semelhantes.
$?. Verificada pelo Chefe do Poder Legislativo, atrav6s de inspegdo,
inegularidade ou ilqalidade que n6o tenham sido dados ciEncia tempestivamente e
provada a ombs6o, o Gerente de Confole lntemo, na qualidade de responsAvel

assan@ previstas em lei.
A GeGncia de Controle lntemo 6 o Orgdo Central do Sistema de

solidirio,licar6 sujeito

Art

40.

Conbob lntemo, que se constitulrA em cons$tuirA em unidade adinistrativa

pana

desempenho desuas atibui$e;s de confole em todo PoderLegislativo.

91".

A drea de atuag6o da Ger6ncia de Controle lntemo do poder

Legislativo Municipal abrangetodas as estruturas da Cimara Municipal.
$?, N6o ser6 negadoA Gerencia de Conhole I ntemo , bem como aos seus

intqnantes, no desempenho das atibui@es especificas da atividade, o acesso a
informagoes pertinentaes ao ob,jeto de sua aFo por quaisquer unidades da estrufura
de 6rgao do Poder Legislativo, devendo os seus respectivos dirigentes propotEionar

