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PROJETO DE RESOLUCAO

Altera   a   Resolugao   n°   708/2016,    que   regulamenta   as
atividades remuneradas por GDA e da outras providencias.

A  CAMARA   MUNICIPAL   DE  JACAREi  APROVA  E  A  SuA

PRESIDENTE,    VEREADORA    LUCIIVIAR    PONCIANO    LUIZ,

pRoiviuLGA A sEGuiNTE REsOLueAO:

Art.1°  0 artigo 1° da Resolugao n° 708/2016, de  10 de margo de

2016, que regulamenta as atividades remuneradas por GDA e da outras providencias,  passa

a ter a seguinte redagao:

"Art.  1°    Ficam  regulamentadas,   nos  presentes  termos,   as  atividades

remuneradas  pela  Gratificagao  por  Desempenho  de  Atividade -  GDA,  inst.Ituida  por  lei,  da

Comissao  de  Avalia?ao  de  Desempenho  e  para  Processo  Administrativo,  da  Comissao  de

Cerimonial,  da  Comiss5o de  Licita?6es,  do  Controlador Patrimonial,  da Equipe de Apoio do

Pregao,  do  Fiscal  de  Controle  lnterno e  Ouvidoria,  do  Pregoeiro,  do  Promotor de  Acesso  a

lnformag5o e do Promotor da Preserva?ao do Patrim6nio Hist6rico Legislativo, cujos requisitos

e responsabilidades se encontram nos Anexos de I a X desta Resolugao."

Art.  2°   0  artigo  7° da  Resolugao  n° 708/2016 fica acrescido de

urn paragrafo tlnico, com a seguinte redagao:

"Pafagrafo Onico.  Os servidores que comp6em a Comissao de Controle

lnterno e  Ouvidoria  exercerao  mandato de  02  (dois)  anos  a  partir da  respectiva  nomea?5o]   \

permitida a livre recondu?ao,  sendo passivel de destitui?5o do mandato somente por decis5o
fundamentada da Mesa Diretora do Legislativo."
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Art.  3°   A  Resolugao  n° 708/2016,  que trata da  Gratificaeao  por

Desenvolvimento  de  Atividade  -GDA,  em  seu  Anexo  I,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte

redagao:

ANEXO I

COMISSAO DE AVALIACA_O_ _D_E_DE;S_EMPENHO E PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO

Composi?ao:          3 integrantes.

Requisitos:              Servidores   estaveis.    Possuir,    preferencialmente,    forma?ao   em    nivel

Superior.

Subordina?ao:        Secretario-Diretor Administrativo.

Remunera?ao:       GDA01.

Sao  resDs±__n_sabilidades  do exercente da atividade acima descrita,  dentre outras

correlatas:

1.       conduzir  os   Processos  Administrativos   Disciplinares,   na   conformidade   do   Decreto

Municipal n° 630, de 6 de maio de 2010;

2.       conduzir os processos de Avalia?ao de Estagio probat6rio, na conformidade do Decreto

Municipal n° 849, de 21  de maio de 2004;

3.       coordenar   e   fiscalizar   o   encam.Inhamento   e    a   devolug5o,    dentro    dos   prazos

estabelecidos, da documenta?ao do servidor avaliado junto as chefias;

4.       analisar   e   propor,   justificadamente,   a   recusa   ou   a   homologagao   das   avaliag6es

procedidas  pela  chefia  imediata,  bern  como  dos  eventuais  requerimentos  de  revisao
formulados pelo servidor avaliado,  sugerindo, quando necessario,  a realiza?ao de nova

avalia?5o;

5.       informar ao Departamento de Recursos Humanos e indicar a Escola do Legislativo, com

base nos resultados das avalia?6es, a inclus5o do servidor em treinamentos que possam

propiciar a oportunidade de obter, nos periodos subsequentes, melhores resultados;

EEi
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6.       manter   organizados   e   atualizados   todos   os   dados   relativos   as   avalia?6es   de

desempenho  dos  servidores,  disponibilizando  sua  consulta  sempre  que  regularmente

solicitada;

7.       elaborar  e  encaminhar  a  Presidencia  da  Camara  e  ao  servidor  avaliado,  ao  final  do

periodo  de  avaliag5o,  relat6rio  circunstanciado  contendo  a  totaliza?ao  dos  resultados

Obtidos;

8.       acompanhar,  orientar e  avaliar  sistematicamente  o  servidor  no  desempenho  de  suas

atribu.I96es;

9.       identificar,    com    acompanhamento   do    Departamento    de    Recursos    Humanos    e

juntamente   com   o   servidor   avaliado,   as   causas   dos   problemas   eventualmente
detectados, realizando ou propondo as solu?6es necessarias;

10.     colaborar  na   criagao   e   manuten?ao   das  condi?6es   necessarias   a   execugao   das

atividades laborativas do servidor;

11.     identificar  as  areas  profissionais  mais  deficientes  no  desempenho   profissional  dos

servidores, a f.Im de sugerir ao setor competente medidas para sua capacitag5o por meio

de cursos, a?6es e programas de aperfei?oamento;

12.     investigar os motivos do nao cumprimento, pelo servidor, do desempenho dele esperado

e remeter suas conclus6es para ciencia do Departamento de Recursos Humanos;

13.     estimular a atitude critica do servidor ao exercicio de suas atribuig6es com o auxilio do

Departamento de Recursos Humanos;

14.     receber e julgar os eventuais recursos interpostos quanto aos resultados das avaliag6es

individuals;

15.     conduzir os processos administrativos para apura?ao de responsabilidades funcionais e

de  terceiros  contratados  pela  Camara,  ou  outras  situag6es  cabiveis,  al6m  daquelas

previstas nos itens 1  e 2;

16.     citar o responsavel por empresa que seja alvo do processo administrativo;

17.     proceder a convocagao de eventuais testemunhas;

18.     tomar declara?6es necessarias,  reduzindo-as em atas;

19.     proceder as dilig§ncias necessarias para a elucidagao dos fatos apurados;

20.     analisar as defesas apresentadas; gr
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21.     solicitar parecer da Secretaria de Assuntos Juridicos do Legislativo, quando necessario

e, especialmente, sobre a conclusao de seus trabalhos;

22.     responsabilizar-se pelo encaminhamento,  quando necessario,  de atos da Comiss5o ao

departamento competente para publica?ao, em respeito ao principio da publicidade dos

atos administrativos;

23.     elaborar relat6rio conclusivo sobre caso em apura?ao,  inclusive propondo a pena a ser

aplicada, na hip6tese de convencimento pela responsabilidade;

Art.  4°   A  Resolueao  n°  708/2016,  em  seu  Anexo  Vll,  passa  a

vigorar com a seguinte redaeao:

ANEXO VII

FISCAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

Composigao:          3 integrantes.

Requisitos:              Servidores   estaveis.   Possuir  forma?5o   superior,   preferencialmente   em

correlatas:

1.        responder solidariamente civil e criminalmente pelos atos praticados.,

2.       atuar na avaliagao do cumprimento de metas propostas nos instrumentos que comp5em

o processo ongamentElrio;

3.       zelar   pela   comprovagao   da   legalidade,    da   eficacia   e   da   eficiencia   da   gestao

ongamentaria, financeira e patrimonial;

4.       assinar o Relat6rio de Gestao Fiscal, em conjunto com o presidente da camara e com

o responsavel pela administra?ao financeira;

zak,
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5.       promover  a  analise  da  existencia  de  cobertura  financeira  para  as  despesas  dos  oito

dltimos meses do mandato;

6.       verificar  as  medidas  adotadas,  caso  necessario,  para  a  recondu?ao  da  despesa  de

pessoal e da divida consolidada a seus limites fiscais.,

7.       promover auditorias internas peri6dicas,  levantando os desvios, falhas e irregularidades

e recomendando as medidas corretivas aplicaveis;

8.       verifilcar o respeito ao limite para gastos totais da camara;

9.        apurar a fidelidade funcional dos responsaveis por bens e valores pdblicos;

10.     acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos firmados pela camara;

11.     confeccionar periodicamente relat6rios de controle interno;

12.     cientificar a autoridade responsavel quando constatadas ilegalidades ou irregularidades

na gestao administrativa, sob pena de responsabilidade solidaria;

13.     receber   consultas,   diligenciar   nos   setores   administrativos   competentes   e   prestar

informag6es e esclarecimentos sobre atos,  programas e projetos do  Poder Legislativo

ou de seus membros e servidores;

14.     receber informa?5es,  sugest6es,  reclama?5es,  dentincias,  criticas e  elogios  sobre  as

atividades   do   Poder   Legislativo,   seus   membros   ou   servidores,   encaminhar   tais

manifesta?5es aos setores administrativos competentes e manter o interessado sempre

informado sobre as providencias adotadas;

15.     sugerir aos demais 6rgaos do  Poder Legislativo  a  adogao  de  medidas  administrativas

tendentes    ao    aperfeigoamento    das    atividades    desenvolvidas,    com    base    nas

informa?6es, sugest6es,  reclamag6es, dendncias, criticas e elogios recebidos;

16.     promover a  interlocu?ao  entre  o  Legislativo,  a  Corfe  de  Contas  e  o  Minist6rio  Pdblico,

quando necessario.
17.     nos  termos  dos  incisos  Vlll   e  XVIl   do  artigo  226  do   Estatuto  do   Servidor  Pdblico

Municipal,  formalizar  por  escrito  a  Autoridade  subordinada,  e  na  omiss5o  desta,  ao

Minist6rio Ptiblico, qualquer ilegalidade de que tome conhecimento.

Art. 5°  Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicaeao.

dr
Praga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP:  12327-901  -Tel.: (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

¥3asR::r°8EiA°e-daA:t:rraasapr:v:3:'nucfa:. n°  708/20161  que  requlamen.t.a
f,`,

deg

Art. 6°   Revogam-se as disposig6es em  contrario,  em especial o

Anexo lv da Resolugao n° 708/2016.

Camara Municipal de Jacarei,15 de fevereiro de 2018.

LUCIMAR

Vereadora - PSDB

Presidente

NER DE MADUREIRA

Vereador - PR
|o Secrefario

Vefeadora - PV
2a secrefaria

/fJ+`

AUTORIA: VEREADORES  LUCIMAR PONCIANO LUIZ, ABNER DE  MADUREIRA E  DRA.

IVIARCIA SANTOS (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO).
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  presente  Projeto de  Resolugao visa  a  aprimorar a  atual

regulamentagao  das  atividades   remuneradas   por  Gratificagao  pelo   Desempenho  de

Atividade -GDA, conforme recentes apontamentos do Tribunal de Contas de Sao Paulo.

Segundo  constou  do  dltimo  relat6rio  t6cnico  emanado  da

Corte de Contas (TC-5073/989/16), o regramento atual para a fungao de Controle lnterno

(Resolugao  n° 708/2016),  nao  atenderia  satisfatoriamente  o  mandamento  insculpido  no

artigo 74 da Constituigao Federal.1

Em    suma,    referida   comissao    nao   teria   a    necessaria

autonomia   para   o  pleno  exercicio  de  suas  fung6es,   mormente  diante  da   natureza

comissionada da fungao, ainda que destinada a servidores efetivos e estaveis.

\  Art. 74.  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma integrada, sistema de controle

interno com a finalidade de:
I -avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execu?ao dos programas de governo e
dos ongamentos da Uniao;
1!. - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,  quanto a eficacia e eficiencia, da gestao ongamentaria,
financeira  e  p.atrimonial  nos  6rgaos  e  entidades  da  administragao  federal,  bern  como  da  aplica?ao  de
recursos pablicos por entidades de direito privado;
Ill -exercer o controle das opera?6es de credito,  avais e garantias,  bern como dos direitos e  haveres da
Un'Iao;
lv -apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional.

§_  1°  O_s  responsaveis  pelo  controle  interno,   ao  tomarem  conhecimento  de  qualquer  irregularidade  ou
ilegalidade, dela darao ciencia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria.
§  2°  QuaJquer  cidadao,  partido  politico,  associa?ao  ou  sindicato  a  parie  legltima  para,  na  forma  da  lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da Uniao.
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Deste modo, conscientes dos apontamentos em questao, o

presente   projeto   visa   a   fornecer   maiores   garantias   aos   Controladores   lnternos,

especialmente  com  a  fixagao  de  mandato  para  exercicio  de  suas  fung6es,  das  quais

somente  poderao  ser destituidos  por  decisao  fundamentada  da  Mesa  Diretora.  Isto  e,

embora a autoridade nomeante seja a Presidencia do Legis[ativo,  para a destituigao dos

membros e necessaria decisao fundamentada de urn colegiado, qual seja, a Mesa Diretora

do Legislativo.

No  mesmo diapasao,  o  citado  relat6rio tambem  apontou  a

inexistencia de  uma  Ouvidoria  no ambito do  Poder Legislativo.  Assim,  diante da  aludida

recomendagao, buscamos acrescer a atribuigao do Controle lnterno a relevante tarefa de

Ouvidor, com vistas a melhor atender a populagao.

lmportante     consignar    que,     tal     providencia     privilegia,

tamb6m,  a economia em  beneficio do erario,  na medida em  que a criagao de urn cargo

para  o  exercicio  de  tao  relevantes fung6es  (controle  interno  e  ouvidor)  demandaria  urn

custo  expressivo,   com   baixissjma   eficiencia,   especialmente   diante   das   infor

t6cnicas colhidas junto aos setores competentes desta Casa de Leis.

Na      linha      da      economia      e      da      eficiencia apos

acompanhamento  das  atividades  da  Comissao  de  Processo Administrativo,  atualmente

prevista   no   Anexo   lv,   verificou-se   uma   reduzida   atuagao   que   nao   justifica   sua

manutengao,  razao pela qual  propomos sua extineao atraves do competente projeto de

lei.

Vale  ressaltar,  ainda,  que  a extingao da  referida  Comissao

nao acarretara qualquer prejuizo,  na medida em que suas fung6es serao incorporadas a

atual Comissao de Avaliagao de Desempenho, que sera renomeada ap6s a aprovagao do
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Por fim, feitos estes registros, esperamos contar com o apoio

dos nobres pares para a aprovagao deste Projeto, pelo que antecipamos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei,15 de fevereiro de 2018.
",,-,-

IHi.I0 LUIZ

Vereadora -PSDB

Presidente

#NffiA
Vereador - PR

|o Secrefario 2a Secretiria
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RESOLUC^O N° 708/2016

Regulamente  as  atividades  remuneradas  por  GDA  e d£
outras providencias.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  APROVA  E  0  SEU

PRESIDENTE, VEREADOR ARILDO BATISTA, PROMULGA

A SEGUINTE RESOLUCAO:

Art.1°        Ficam  regulamentadas,  nos  presentes  termos,  as

atividades  remuneradas  pela  Gratificagao  por  Desenvolvimento  de  Atividade  -  GDA,

instituida   por   lei,   da   Comissao   de   Avaliagao   de   Desempenho,   da   Comissao   de

Cerimonial,  da  Comissao de  Licitag6es,  da Comissao  para  Processo Administrativo,  do

Controlador  Patrimonial,  da  Equipe  de  apoio  do  Pregao,  do  Fiscal  de  Controle  lnterno,

do  Pregoeiro,  do  Promotor de Acesso a  lnformaeao e do  Promotor da  Preservagao do

Patrim6nio  Hist6rico  Legislativo,  cujos  requisitos e  responsabilidades se encontram  nos

Anexos de I a X desta Resolugao.

Art. 2°        Ao  servidor  nomeado  para  desenvolver  quaisquer

das atividades previstas no artigo anterior sera devido,  na forma da lei,  o pagamento da

correspondente GDA.

§1°     No    caso    de    ferias,    licenga    ou    impedimento    do

desenvolvimento de atividade ora regulamentada,  por tempo igual ou superior a  15 dias,

nao sera devido ao servidor o pagamento de GDA pelo correspondente periodo.

§2°     Fica     facultado     o     desenvolvimento     de     atividade

regulamentada  por esta  Resolueao sob  a forma  de voluntariado,  hip6tese  em  que  nao

sera  devido  ao  servidor  o  pagamento  da  correspondente  GDA,  sendo  seu  trabalho

considerado prestagao de relevante servigo pdblico.

dr
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Art. 3°        Podera,  existindo  necessidade,  haver  substituigao

temporaria    do    servidor    nomeado    para    o    desenvolvimento    de    atividade    ora

regulamentada, nos casos de ferias,  licenga ou impedimento do exercicio.

§ 1°     Na hip6tese de substituigao portempo igual ou superior

a 15 dias, o substituto fara jus ao recebimento de GDA pelo correspondente periodo.

§ 2°     No caso de substituigao por periodos mais curios que o

mencionado  no  paragrafo  anterior,  o  substituto  nao  fara  jus  a  remuneragao  por  GDA,

sendo seu trabalho considerado prestagao de relevante servigo pdblico.

Art. 4°        Nao devera ser nomeado urn mesmo servidor para

desenvolver  mais  de  uma  das  atividades  remuneradas  por  GDA,  exceto  em  cafater

temporario  ou   mediante  justificativa,   a  fim   de  garantir  a   continuidade  dos   servigos

ptlblicos.

Pafagrafo tlnico.    Na  hip6tese  excepcional  de  urn  servidor

atuar em mais de uma das atividades remuneradas por GDA, fa fa jus a receber pela de

malor valor                                                                                                                          ¢

Art.5°       A   Gratificagao   por   Desempenho   de  Atividade  -

GDA tern carater compensat6rio.

Art.6°       Sera   dada   prefetencia   para   a   participagao   nas

atividades  remuneradas  por  GDA  aos  servidores  que  detenham  a  formaeao  descrita

nesta   Resolugao,   demonstrem   possuir   perfil   profissional   adequado,   qualidade   na

prestagao dos servi?os e tenham  realizado cursos de  capacitagao  para  o desempenho
das respectivas atividades,

Art. 7°        O  servidor que demonstrar deficiencia  no exercfcio

da    atividade    para    a    qual    for    nomeado,    devera    ser   submetido    a    cursos    de

capacitagao/reciclagem ou, conforme o caso, ser substituido.

zgiv
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Art. 8°        No  desempenho  de  atividade  regulamentada

esta    Resolueao,    o    servidor    devera    ter    amplo    acesso    as    Secretarias    e    aos

Departamentos da Camara Municipal de Jacarei,  podendo obter c6pias dos documentos

necessarios  ao  desenvolvimento  de  sua  atividade,  independentemente  de  autorizaeao

da Presidencia da Casa.

Art. 9°        Os  servidores  nomeados  para  o  desenvolvimento

das  atividades ora  regulamentadas,  que  nao  possuam  a qualificagao t6cnica  requerida,

terao  o  prazo  maximo de  12  meses  para  comprovarem,  junto  a  Diretoria  de  Recursos

Humanos, o curso dos estudos de formagao da respectiva capacitagao.

Paragrafodnico.    Ao  servidor  que  ja  tenha  24  meses  ou

mais  de  efetivo  exercicio  em  atividade  ora  regulamentada  ou  similar  fica  suprida  a

qualificagao constante do capttf deste artigo, salvo exigencia legal em contrario.

Art.10       Esta  Resolugao entra em vigor na sua data de sua

publicagao.

Art.11.      Revogam-se   as   disposig6es   em    contfario,    em

especial a Resolugao n° 694/2014.

Camara Municipal de Jacarei,10 de mareo de 2016.

ARILDO BATISTA

Presidente

AUTORIA   DO   PROJETO   E   DAS   EMENDAS:   VEREADORES   ARILDO   BATISTA,

ROGERIO TIM6TEO E ANA LINO (lvIESA DIRETORA DO LEGISLATIVO).
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ANEXO I

COM[SSAO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO

Composigao:            3 integrantes.

Requisitos:                Servidores estaveis.  Possuir,  preferencialmente, formagao em nive[ Superior.

Suberdinaeao:         Secretario-Diretor Administrativo.

Remuneraeao:        GDA 01.

Sao resironsabilidades do exercente da atividade acima descrita. dentre outras

correlatas:

1.        conduzir   os    Processos   Administrativos    Disciplinares,    na    conformidade    do    Decreto

Municipal n° 630, de 6 de maio de 2010;

2.        conduzir  os  Processos  de Avaliaeao  de  Estagio  Probat6rio,  na  conformidade  do  Decreto

Municipal n° 849, de 21  de maio de 2004;

3.        coordenar e fiscalizar o encaminhamento e a devolugao,  dentro dos prazos estabelecidos,

da documentaeao do servidor avaliado junto as chefias;

4.        analisar e propor, I.ustificadamente,  a recusa ou a homologagao das avaliag6es procedidas

pela  chefia  imediata,  bern  como  dos  eventuais  requerimentos  de  revisao  formulados  pelo

servidor avaliado, sugerindo, quando necessario, a realiza?ao de nova avaliaeao;

5.        indicar  a  Escola  do  Legislativo,  com  base  nos  resultados  das  avaliag6es,  a  inclusao  do

servidor  em  treinamentos  que  possam  propiciar  a  oportunidade  de  obter,  nos  periodos

subsequentes,  melhores resultados;

6.        manter organizados e  atualizados todos os dados  relativos as avaliag6es de desempenho

dos servidores, disponibilizando sua consulta sempre que regularmente solicitada;

7.        e]aborare encaminhara presidencia da camara e ao servidoravaliado, aofinal do periodo

de avalia?ao,  relat6rio circunstanciado contendo a totaliza?ao dos resu]tados obtidos;

8.        acompanhar,   orientar  e  avaliar  sistematicamente  o  servidor  no  desempenho  de  suas

atribui?6es;

9.        identificar,  juntamente  com  o  servidor  avaliado,  as  causas  dos  problemas  eventualmente

detectados, realizando ou propondo as solug6es necessarias; dr
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10.     colaborar na criagao e manutengao das condi?6es necessarias a execugao das atividades

laborativas do servidor;

11.      identificar   as   areas    profissionais    mais   deficientes    no   desempenho    profissional   dos

servidores,  a fim de sugerir ao setor competente  medidas para sua  capacitagao  por meio

de cursos, ag6es e programas de aperfeigoamento;

12.      investigar os motivos do nao cumprimento,  pelo servidor, do desempenho dele esperado;

13.      estimular a atitude critica do servidor ao exercicio de suas atribui?6es;

14.     receber e julgar  os  eventuais  recursos  interpostos  quanto  aos  resultados  das  avaliae6es

individuais;

4-
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ANEXO IV

COMISSAO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO

Composigao:            3 integrantes.

Requisitos:                Possuir,  preferencialmente, formagao em nivel superior.

Subordinagao:         Secretario-Diretor Administrativo.

Remuneraeao:         GDA 01.

Sao responsabilidades do exercente da atividade acima descrita. dentre outras

conelatas:

1.        atuar  nos   processos  administrativos  para  apuraeao  de  responsabilidades  de  terceiros

contratados pela Camara ou outras situag6es cabiveis;

2.        adotar as providencias necessarias para a abertura dos processos administrativos, quando

determinada sua instauragao pela autoridade competente;

3.        citar o responsavel por empresa que seja alvo do processo administrativo;

4.        proceder a convocaeao de eventuais testemunhas;

5.        tomar declarag6es necessarias,  reduzindo-as em alas;

6.        conduzir  os   processos   administrativos   em   conformidade   com   o   ordenamento  juridico

vigente,  incluindo  os  principios  da  motivaeao  dos  atos  administrativos,  da  eficiencia,  da

ampla defesa, do contradit6rio e de outros pertinentes;

7.        proceder as diligencias necessarias para a elucidagao dos fatos apurados;

8.        analisar as defesas apresentadas;

9.        solicitar parecer da secretaria de Assuntos Juridicos do  Legislativo,  quando  necessario e,

especialmente, sobre a conclusao de seus trabalhos;

10.     responsabilizar-se  pelo  encaminhamento,  quando  necessario,  de  atos  da  Comissao  ao

departamento  competente  para  publica?ao,  em  respeito  ao  principio  da  publicidade  dos

atos administrativos;

11.     elaborar  relat6rio  conclusivo  sobre  caso  em  apuraeao,  inclusive  propondo  a  pena  a  ser

aplicada,  na hip6tese de convencimento pela responsabilidade;
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12.      informar   os   Departamentos   de   Licitag6es   e   Contratos,   Contabilidade   e/ou   Finaneas,

conforme  o  caso,  sobre  a  existencia  de  processo  administrativo,  bern  como  quando  da

determinaeao   de   aplicaeao   das   penalidades   cabiveis,   para   a   adogao   das   medidas

necessarias ao seu efetivo cumprimento;

13.     zelar pelo cumprimento dos prazos processuais, observando a legislaeao pertinente.

14.      nos termos dos incisos vlll e xvll do artigo 226 do Estatuto do servidor ptiblico Municipal,

formalizar por escrito a Autoridade subordinada, e na omissao desta, ao Minjsterio Pdblico,

qualquer ilegalidade de que tome conhecimento.
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ANEXO VII

FISCAL DE CONTROLE INTERNO

Composieao:

Requisitos:

Subordinagao:

Remuneraeao:

3 integrantes.

Servidores estaveis.  Possuir,  preferencialmente, formaeao superior em

Direito, Administra?ao,  Economia ou Ciencias Contabeis.

6rgao independente.

GDA 02.

Sao resDonsabi[idades do exercente da atividade acima descrita, dentre outras

correlatas:

1.        responder solidariamente civil e criminalmente pelos atos praticados;

2.        atuar na avaliaeao do cumprimento de metas propostas  nos instrumentos que comp6em  o

processo orgamentario;

3.        zelar pela comprovaeao da legalidade,  da eficacia e da eficiencia da gestao oreamentaria,

financeira e patrimonial;

4.        assinar o  Relat6rio de  Gestao  Fiscal,  em  conjunto  com  o  presidente da camara e com  o

responsavel pela administragao financeira;

5.        promover a analise da existencia de cobertura financeira para as despesas dos oito ultimos

meses do mandato;

6.        verificar as medidas adotadas, caso necessario, para a reconducao da despesa de pessoal

e da divida consolidada a seus limites fiscais;

7.        promover auditorias  internas  peri6dicas,  levantando  os desvios,  falhas  e  irregularidades e

recomendando as medidas corretivas aplicaveis;

8.        verificar o respeito ao limite para gastos totais da camara;

9.        apurar a fidelidade funcional dos responsaveis por bens e valores ptlblicos;

10.     acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos firmados pela camara;

11.      confeccionar periodicamente relat6rios de controle interno;

12.      cientificar a autoridade responsavel quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na

gestao administrativa, sob pena de responsabilidade solidaria;

13.      promover a interlocugao entre o Legislativo e a corte de contas. dr
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14.      nos termos dos incisos vIIl e xvll do artigo 226 do Estatuto do servidor publico Municipal,

formalizar por escrito a Autoridade subordinada, e na omissao desta, ao Minist6rio Pdblico,

qualquer ilegalidade de que tome conhecimento.
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