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 PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 5

Dispõe sobre a instituição do Sistema de Controle
Interno, no âmbito da Câmara Municipal de São José
dos Campos

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

A Câmara de São José dos Campos aprova a seguinte resolução:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos, o Sistema de Controle
Interno.

Art. 2º Constitui-se finalidade do Sistema de Controle Interno:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas
orçamentários e financeiros;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial na Edilidade;
III - exercer o controle das operações de crédito, bem como dos direitos e haveres da instituição;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 3º As atividades de controle serão orientadas e coordenadas pela Comissão de Controle Interno, que
terá as seguintes atribuições:
I - coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno da Edilidade;
II - orientar a elaboração e expedição de instruções normativas referentes à matéria;
III - solicitar formalmente informações aos setores da administração;
IV - analisar as informações setoriais encaminhadas, com ênfase no que dispõem a Lei de Responsabilidade
Fiscal e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
V - fiscalizar o atendimento aos prazos para envio de informações solicitadas pelo Tribunal de Contas, em
especial com relação às transmissões para o Sistema Audesp;
VI - elaborar o relatório do controle interno bimestralmente;
VII - assinar o Relatório de Gestão Fiscal, em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal e o
responsável pela administração financeira.
§ 1º A Comissão de Controle Interno de que trata o caput deste artigo deverá ser composta por 3 (três)
servidores titulares e 2 (dois) suplentes do quadro efetivo da Câmara Municipal e será instituída por
portaria.
§ 2º A Comissão de Controle Interno deverá elaborar as instruções normativas de que trata o inciso II no
prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 3º As solicitações de informações de que trata o inciso III deverão ser realizadas com antecedência de 2
(dois) dias úteis da reunião semanal da Comissão de Controle Interno.



Art. 4º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade
solidária.

Art. 5º Aos integrantes da Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal será atribuída função
gratificada no valor de 20% (vinte por cento) do nível 1 (um), técnico legislativo.

Art. 6º O servidor designado exercerá as atividades relativas à Comissão de Controle Interno por 2 (dois)
anos, podendo haver recondução de um terço dos integrantes.

Art. 7º Os integrantes da Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal deverão dedicar-se durante
meio período por semana às atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno.

Plenário "Mário Scholz", 10 de dezembro de 2014

Ver. AMÉLIA NAOMI - PT

EM TRAMITAÇÃO
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