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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
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Decreto rf 302/2021
Dispoe sobre as atribui^oes da Secretaria
Municipal de Controle Interno e adota outras
providencias.

O PREFEITO CONSTITIJCIONAL DO MUNICfPlO DE INGA- ES l ADO
DA PARAIBA, no use de suas atribuifoes legais, amparado na Constitui9ao,
Constitui^ao Estadual e no art, 95, inciso I, alinca "f da Lei Organica do
Municipio, e.

CONSIDERANDO que o art. 31 da Constituivao Federal estabelece que a
fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle extemo, e pelos sistemas dc controle interno do Poder
Executivo Municipal, na forma da lei;

CONSIDERANDO que o art. 13 da Constituigao do Eslado da Paraiba estabelece
que a llscaliza^ao contabil, financeira, or9air)entaria, operacional e patrimonial do
Municipio e de todas as entidades da administra^ao direta e indireta, quanto aos
aspectos de legalidade, legitiniidade e economicidade, assim como a aplica^ao
das subven^oes e rcnuncia de receitas, sera exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno que,
de forma integrada, serao manlidos pelos Poderes Legislativo e Executivo;

CONSIDERANDO que o art. 117 da Lei Organica do Municipio de Inga;

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Lei Municipal if 522/2019;

DEC RET A:

Art. 1" Sao atribuitoes da Secretaria Municipal de Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, a execugao dos programas
de govemo e do or^amento do Municipio;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a cficacia e eficiencia, da gestao
orfamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da adminislraQao municipal, bem
como da aplica^ao de recursos publicos per entidades de direito privado;
HI - exercer o controle das opcrat^oes de credito, avais e garantias, bem como dos direitos e
baveres do Municipio, e. ainda, a inscri^ao ein Restos a Pagar;
IV - apoiar o controle externo no exercicio de siia missao institucional;
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V - orientar o gestor acerca de normas, procedimentos, etc., visando o aperfeigoamento da
administraQao municipal;
VI - acompanhar a remessa de dados e infonTia9Ses a orgaos de controle extemo;
VII - acompanhar os processos de licita^des, dispensas e inexigibilidades;
VIII - acompanhar a execu^ao de contratos, convenios e similares, e efetuar o controle das
despesas deles decorrentes;
IX - assessorar diretamente o Chefe do Executive nas conformidades dos atos, na verifica9ao e
acompanhamento dos processos de realiza9ao das despesas, resguardando a legitimidade e
legalidade do procedimento fonnal e tecnico praticados pela gestao;
X - acompanhar o controle de frequencia de pessoal, examinar a legalidade envolvendo a folha
de pagamento, adequa9ao dos pagarnentos realizados e proper medidas para o retomo da
despesa total com pessoal ao limite estabelecido em lei;
XI - examinar a legalidade das horas extras concedidas e adequa9ao dos pagarnentos realizados;
XII - examinar a reguiaridade do processo de concessao da aposentadoria e pensao;
XIII - examinar a reguiaridade do processo de admissao de pessoal em cargo efetivo e por
tempo determinado;
XIV - examinar a reguiaridade envolvendo a movimenta9ao de pessoal (nomea9ao, cessao,
promo9ao, recondu93o, readapta9ao, reversao, aproveitamento e reintegra9ao);
XV - examinar presta96es de contas de diarias e de adiantainentos;
XVI - verificar o cumprimento de decisoes e recomenda96es do Tribunal de Contas;
XVII - examinar a presta9ao de contas dos consorcios publicos dos quais o Municipio seja
consorciado;
XVIII - estabelecer providencias para a recondu9ao dos montantes das dividas consolidada e
mobiliaria aos limites estabelecidos no artigo 31 da Lei Complementar n° 101/2000;
XIX - acompanhar a destina9ao de recursos obtidos com a aliena9ao de ativos tendo em vista
as restri9oes constantes na Constitui9ao Federal e na Lei Complementar n° 101/2000;
XX - elaborar mecanismos que permitam manter em boa ordem e disponibilidade permanente
a documenta9ao que da suporte aos registros contabeis e procedimentos adininistrativos no que
se refere aos itens anteriormente citados;
XXI - dar ciencia ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas de qualquer
irregularidade de que tomar conhecimento;
XXII - emitir Relatorio sobre as contas dos orgaos e entidades da administra9ao municipal.

Art. 2" A Secretaria Municipal de Controle Interne devera se manifestar, obrigatoriamente,
mediante parecer sobre a conformidade dos processos de;
I - licitagoes, dispensas, inexigibilidades e adesoes a atas de registro de pre90, antes da
assinatura do contrato e apos manifesta9ao da Procuradoria Juridica;
II - pagamentos, apos inanifesta9ao do gestor do contrato;
III - admiss5o de pessoal em cargo efetivo e por tempo determinado, apos manifesta9ao da
Procuradoria Juridica;

IV - concessao da aposentadoria e pensao, bem como processos envolvendo a movimenta9So
de pessoal (nomea9ao, cessao, promo9ao, recondu9ao, readapta9ao, reversao, aproveitamento
e reintegra9ao), apos manifesta9ao da Procuradoria Juridica;
V - relatorio trimestral de presta96es de contas de diarias;
VI - presta96es de contas de adiantamentos, apos manifesta9ao da Procuradoria Juridica;
VII - relatorio trimestral do controle e guarda de bens patrimoniais;
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VIII - presta^ao de contas dos consorcios publicos dos qiiais o Municipio seja consorciado,
apos manifesta<?ao da Procuradoria Juridica;

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data da sua pubiica^ao.

Gabinete do Prefeito do Municipio do Inga, 10 de setembro de 2021

ROBERIO LQEJi« BURITY

Prefeito Constitucional do Municipio de Inga


