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ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
PODER LEGISLATIVO 
Ver. Raimundo Nogueira Alves Neto (PTB) – Legislatura 2017/2018 
“Até aqui tem nos ajudado o Senhor”! 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2017 

 

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS. 

 

A Câmara Municipal de Anajás aprovou e eu, Presidente, 

promulgo a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica criado de acordo com o art. 31 da Constituição Federal o Sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo Municipal de Anajás. 

 

Capítulo I 

Das Finalidades 

 

Art. 2º O Sistema de Controle do Poder Legislativo do Município de Anajás tem as seguintes finalidades: 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e Lei Orçamentária Anual e do Orçamento do Poder legislativo Municipal; 

II - verificar a realidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia e efetividade da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo Municipal; 

III - disponibilizar em local adequado os documentos de execução orçamentária e financeira do 

Poder Legislativo Municipal para os munícipes; 

IV - orientar atos de gestão; 

V - sugerir à Mesa Diretora, medidas com vistas à manutenção da despesa com pessoal dentro do 

limite estabelecido pela Comissão Federal; 

VI - verificar o cumprimento do limite de gastos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do 

que dispõe a Lei; 

VII - cientificar o Presidente do Poder Legislativo Municipal, caso de ilegalidade ou irregularidade 

constatada, propondo medidas corretivas; 

VIII - apoiar o controle externo no exercício de suas funções constitucionais; 

IX - assessorar o Presidente do Poder Legislativo Municipal na supervisão da correta gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, relativamente aos aspectos da legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, publicidade e transparência; 

X - exceder outras atividades inerentes à sua finalidade. 

 

Capítulo II 

Da Organização e das Competências 

 

Art. 3º Fica criada, na estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal a Assessoria de Controle 

Interno, subordinada diretamente à Presidência, com atribuições e garantias fixadas na presente 

Resolução. 

 

Art. 4º Inclua-se no Anexo I, da Resolução nº 001/2017, as seguintes Funções Gratificadas de caráter  
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comissionados; 

 

Código Função Nº Vagas R$ 

FG-I Chefe do Controle Interno 01 3800,00 

FG-II Auditor Auxiliar 02 1000,00 

 

Art. 5º Cabe à Presidência atribuir as Funções comissionadas de que trata o artigo anterior. 

 

Art. 6º Para a escolha dos ocupantes das funções gratificadas a que se refere o art. 4º da presente Resolução, 

dever-se-á atentar para os seguinte requisitos: 

 

I - possuir graduação ou tecnólogo nas áreas de ciências contábeis, econômicas, jurídicas ou 

administrativas; 

II - tenham desenvolvido atividades na área de contabilidade e finanças; 

III - não tenham sido responsabilizados por atos julgados irregulares por decisão do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará; 

IV - não tenham sido punidos, de cuja decisão não caiba mais recursos, em processos disciplinares 

por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; 

V - não tenham sido condenados em processo criminal por prática de crimes contra a administração 

pública;  

Art. 7º Constituem-se em garantias dos ocupantes das Funções Gratificadas de que trata o art. 4º, da presente 

Resolução: 

 

I - Independência profissional para o desempenho das atividades; e 

II - Acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle 

interno. 

Art. 8º Compete à Assessoria de Controle Interno: 

I - Zelar pelo equilíbrio financeiro; 

II - orientar sobre a administração dos haveres financeiros e mobiliários; 

III - colaborar na elaboração da programação financeira mensal e anual do Poder Legislativo 

Municipal, subsidiando na formulação da política financeira de despesa pública; 

IV - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo Municipal; 

V - prover normas sobre programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem 

como acompanhar e promover a sistematização e padronização da execução da despesa; 

VI - relacionar-se e interagir-se com outras esferas do governo em assuntos que lhes são afetos; 

VII - certificar a regularidade das contas do Poder Legislativo Municipal junto ao Tribunal de 

Contas do Estado do Pará; 

VIII - apurar ilegalidades e/ou irregularidades praticadas por agentes públicos na utilização dos 

recursos, recomendando as providências cabíveis ao Presidente do Poder Legislativo 

Municipal; 

IX - supervisionar a execução do orçamento do Poder Legislativo Municipal; 

X - supervisionar os Balancetes e Balanços e emitir pareceres conclusivos quanto à observância 

dos procedimentos contábeis e legislação pertinente; 
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XI - prestar informações ao Poder Legislativo Municipal sobre a situação físico-financeira de seus 

projetos/atividades constantes no orçamento; 

XII - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização, a padronização dos 

procedimentos de fiscalização e de avaliação de gestão; 

XIII - editar normas sobre matéria de sua competência; e 

XIV - exceder outras atividades. 

Capítulo III 

 

Das Vedações, Garantias e Correção 

 

Art. 9º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Assessoria de 

Controle Interno no exercício das atribuições. 

 

§ 1º - Quando a informação ou documento a que se refere o “caput” do presente artigo envolver 

assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o 

estabelecido em regulamento próprio. 

§ 2º - Os integrantes da Assessoria de Controle Interno, no exercício de suas funções, deverão 

observar o código de ética profissional do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Art. 10 É vedado aos servidores lotados na Assessoria de Controle Interno divulgar, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil e criminal, informações e fatos que tenham tido 

conhecimento, em razão de suas atribuições. 

 

Parágrafo único. A chefia da Assessoria de Controle Interno desenvolverá atividades com vistas à 

promoção de ações preventivas e repressivas relativas à ética funcional no 

exercício das funções de seus comandados. 

 

 

Capítulo IV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 11 A Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal estabelecerá, por Resolução, a regulamentação das 

informações sobre dados oficiais relativos à execução do seu orçamento, possibilitando seu acesso a 

todos os munícipes. 

 

Art. 12 Os trabalhos realizados pela Assessoria de Controle Interno serão consignados em relatórios, 

contendo as observações e constatações feitas bem como opinião conclusiva e sintética das falhas, 

se por ventura houverem, deficiências, áreas que mereçam atenção especial e outras questões 

relevantes, dando ciência ao Presidente do Poder Legislativo Municipal. 

 

Parágrafo único. A ocorrência de irregularidades que origine a comunicação de que trata o inciso 

VIII do art. 8º, desta Resolução, deverá vir acompanhada das providências 

necessárias à sua correção. 
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Art. 13 As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão à conta de recursos próprios, 

constantes do Orçamento Fiscal do Poder Legislativo Municipal. 

 

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Câmara Municipal de Anajás, em 02 de janeiro de 2017 

 

 

 

                                        RAIMUNDO NOGUEIRA ALVES NETO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


