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Oficio n° 493 /2022 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Jacarei,18 de novembro de 2022.

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

c.&r+,iAR`AMi,ir{ic`iF.,.\LDrjj`ic,£`r`:I(

F'q'~,+`i  :,i`::C;LC}  €Eit.£L  }i€'      4031

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   32ra022,   para   apreciacao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  32/2022  -  Dip6e  sobre  a  criaeao  da  Controladoria

Unificada  do  Municipio  -  COUM,  estabelece  a  estrutura  administrativa  e  da  outras

providencias.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

cE=frTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
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PROJETO DE  LEI  N° 32,  DE  18  DE NOVEMBRO  DE 2022

Disp6e  sobre  a  criagao  da  Controladoria  Unificada  do

Municipio       -       COUM,       estabelece       a       estrutura

administrativa e da outras providencias.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  JACAREI,  no  uso  de  suas  atribuig6es  FAZ

SABER  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a  seguinte

Lei.

CAPITULO  I

DA NATUREZA E COMPETENCIA

Art.    1°   Fica   criada   a   Controladoria   Unificada   do   Municipio   -   COUM,

vinculada  ao  Prefeito,  que  tern como finalidade  centralizar  informac6es  e  verificar,

de forma  articulada  e  integrada,  a eficiencia dos controles  internos  realizados  pela

Administragao  Ptlblica  Municipal  Direta  e  lndireta.

Art. 2° A Controladoria Unificada do Municipio compete:

I  - atuar como a  unidade central do Sistema de Controle  lnterno do  Poder

Executivo,  coordenando as  ag6es de controle  interno dos 6rgaos e das entidades

da Administra?ao  Pdblica Municipal Direta e  lndireta;

11   -  verificar  a  eficacia,   eficiencia  e   legalidade  da  gestao  orpementaria,

financeira e patrimonial;

Ill  -fiscalizar  a  adequada  aplicagao  dos  recursos  entregues  a  entidades

do terceiro setor;

IV   -   apoiar   os   6rgaos   do   Poder   Executivo   na   gesfao,   eficiencia   e

transpafencia dos controles intemos;
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V  -  emitir,  trimestralmente,   e  quando  for  necessario,   relat6rio  de  suas

atividades a ser encaminhado ao Prefeito;

Vl  -  trabalhar  de  forma  articulada  com  os   responsaveis  pelo  controle

interno  dos  6rgaos  da  Administragao  Direta  e  lndireta,   com  a  Corregedoria  da

Guarda   Municipal   e   da   Administragao   lndireta   e   com   a   Ouvidoria   do   Poder

Executivo;

Vll -mitigar os riscos inerentes a gestao,  racionalizando os procedimentos

e otimizando a alocaeao dos recursos humanos, materials e financeiros;

Vlll  -  propor medidas  administrativas  necessarias  para  evitar e  combater

irregularidades;

lx -   apoiar o  aperfeigoamento  das  praticas  administrativas do  respectivo

6rgao,  contribuindo  para  a  identificagao  antecipada de  riscos  e  para  a  adoeao  de

medidas e estrategias de gestao voltadas a correeao de falhas,  ao aprimoramento

de procedimentos e ao atendimento do interesse ptiblico;

X -  orientar os  gestores  quanto  ao  cumprimento  das  normas  de  natureza

contabil,   financeira,   orgamenfaria,   operacional   e   patrimonial   e   a   prestagao   de

contas  de   recursos  transferidos  a  entidades   publicas  e   privadas   por  meio  de

convenios, acordos ou termos de parceria;

Xl  -   prestar informae6es  ao  Prefeito  sobre  o  andamento  e  os  resultados

das ag6es e atividades de sua unidade,  bern como sobre possiveis irregularidades

encontradas no ambito da gestao publica;

Xll   -  apoiar  e  atender  o  controle  externo  no  exercicjo  de  sua  missao

jnstjtucional,   cumprindo   prazos   e   requisig6es   estipulados   e   auxiliando   para   a

concretizaeao das orientag6es e recomendag6es;

XIll  -desempenhar todas  as  demais  atividades  afins  determinadas  pelo

Prefeito.
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CAPITULO  11

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art.   30  A  Controladoria  Unificada  do  Municipio  -  COUM,   para  execueao

dos serviaps de sua responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administratjva

basica:

I -Controladoria Geral do Municipio;

11  -Corregedoria  Geral do  Municipio;

Ill -Unidade de Controladoria, Gestao e Orgamento;

lv -Comite de Auditoria e Controle;

V -Comite de lntegridade e Transparencia.

Art.  40 Para  consecugao dos seus trabalhos,  a  Controladoria  Unificada do

Municipio  podefa criar,  por meio de ato administrativo,  outros Comites e grupos de

trabalhos, comiss6es ou colegiados semelhantes.

§1° Os Comites da  Controladoria  Unificada do  Municipio serao compostos

exclusivamente  por  servidores  efetivos  lotados  na  COUM  com  atribuig6es  para

executar  determinados  projetos  e  atividades  necessarias  ao  funcionamento  do

6rgao.

§2   0s   grupos   de   trabalho   poderao   ser  compostos   par  servidores   e

especialistas da sociedade em geral.

CAPITULO  Ill

DAS COMPETENCIAS DOS 6RGAOS

Art.  5° A Controladoria Geral do Municipio compete:
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I   -   planejar,   coordenar   e   promover   a   execugao   das   atividades   de

controladoria e do controle ongamenfario;

11   -   avaliar   a   eficacia   dos   resultados   dos   mecanismos   de   controle,

comparando com os adotados por outros entes da federaeao e do setor privado;

Ill   -  avaliar  a   regularidade   de   quaisquer  processos  e   procedimentos,

incluindo licitat6rios,  instaurados no ambito do Poder Executivo Municipal;

lv - fiscalizar e  avaliar a  execugao  dos  programas de  governo,  quanto ao

nivel  de  execugao  das  metas  e  dos  objetivos  estabelecidos  e  a  qualidade  do

gerenciamento;

V  -  revisar  licitag6es,  convenios,  parcerias,  termos  e  demais  contratcis,

comparando-os com os firmados par outros entes da federagao e do setor privado

e analisando a eficiencia do gasto ptlblico;

Vl   -  supervisionar  a   legalidade   da   gestao   oreamentaria,   financeira   e

patrimonial;

VII  -analisar  e  cumprir  os  prazos,  procedimentos  e  limites  dispostos  na

Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de  Responsabilidade  Fiscal;

VIII   -   propor   parcerias   com   entes   pdblicos   e   privados   com   vistas   ao

desenvolvimento de projetos de preveneao da corrupeao;

lx   -   estabelecer,   supervisionar   o   cumprimento   dos   prazos   e   avaliar

eficacia,  eficiencia e prestagao de contas dos  recursos dos convenios,  parcerias e

termos estabelecidos pela Administragao Direta e  lndireta;

X -propor sistemas e rotinas de melhoria e modernizagao do controle;

Praca dos Tres Poderes,  73 -2e andar -Centio -Jacarei -SP
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XI    -    produzir    relat6rios    circunstanciados    ao    Prefeito,    observada    a

legislaeao pertinente;

Xll   -  executar  outras   atividades   correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Prefeito.

Art. 6° A Corregedoria Geral do Municipio compete:

I -assistir ao Prefeito nos assuntos disciplinares dos integrantes efetivos e

comissjonados dos 6rgaos da Administragao Direta e  lndireta;

11     -     promover,     quando     necessario,     a     realizaeao     de     diligencias,

levantamentos  e  investigag6es  dos  integrantes  de  dos  6rgaos  da  Administragao

Direta e lndireta, em casos de indicios de situae6es que contrariem a legislagao as

quais estejam subordinados;

Ill  -solicitar  pedidos  de  pericias,  laudos  t6cnicos  e  outros  procedimentos

que se fizerem necessarios junta aos 6rgaos competentes;

lv  -   responder  as   consultas  formuladas  pelos   6rgaos   e   entidades  da

Administraeao Municipal sobre assuntos de sua competencia;

V  -  determinar  a  realizagao  de  correig6es  no  ambito  da  Administraeao

Pi]blica  Direta e  lndireta;

Vl    -    atuar   em    conjunto    e    analisar,    supervisionar   e    dar   a    devido

encaminhamento   aos   relat6rios   e   solicitag6es   enviados   pelo   Corregedor   da

Guarda  Municipal;

VII  -acompanhar a evolugao  patrimonial dos agentes pt]blicos dos 6rgaos

e entidades da Administraeao Municipal;

Pi.aca  dos Tres Poderes, 73 -20 andar -Centro -Jacarei -SP
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VIll  -apurar a  responsabilidade de agentes ptlblicos pelo descumprimento

injustificado  de  recomendae6es  do  controle  interno  e  das  decis6es  do  controle

externo da Administraeao Ptlblica  Municipal;

lx   -   requisitar  junta   aos   6rgao   e   entidades   municipais,   informag6es

neoessarias ao desenvolvimento dos trabalhos da Corregedoria Geral;

X -produzir relat6rios circunstanciados ao Prefeito, observada a legislacao

pertinente;

Xl   -   desenvolver  outras   atribuig6es   que   lhe   sejam   determinadas   pelo

Prefeito.

Art.  7° A Unidade de Controladoria,  Gestao e Orgamento compete:

I   -  elaborar  a   proposta   ongamentaria   anual   e   a   gestao   financeira   da

Controladoria Unificada do Municipio e suas alterag6es;

11  -     apoiar  e  atender  ao  controle  externo   no  exercicjo  de  sua   missao

institucional;

111  -  estabelecer  e  supervisionar  o  cumprimento  de  prazos  para  envio  e

analise dos dados a serem  enviados aos Tribunals de Contas e demais 6rgaos de

controle,  incluindo STN/SADIPEM da Secretaria do Tesouro Nacional;

lv -solicitar aos 6rgaos e entidades ptiblicas e pessoas fisicas e juridicas

de   direito   privado,    documentos   e    informag6es    necessarios    a    instrugao   de

procedimentos em curso na Controladoria Unificada do  Municipio;

V  -  realizar  atividades  de  auditoria  e  fiscalizagao  nos  sistemas  confabil,

financeiro,      ongamentario,      patrimonial,      de      pessoal      e      demais      sistemas

administrativos e operacionais;
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Vl  -  apurar,  em  articulagao  com  a  Corregedoria  Geral  Municipio,  os  atos

ou   fatos   de   ilegalidade   ou   irregularidade,   praticados   por  agentes   ptiblicos   ou

privados,  na utilizagao de recursos ptlblicos;

Vll -promover o incremento da transpafencia ptlblica;

VllI    -    atuar    para    prevenir    situag6es    de    conflito    de    interesses    no

desempenho de fung6es publicas;

lx - contribuir para  a  promogao  da  etica  e  a  fortalecimento  da  integridade

das instituie6es ptiblicas;

X  -   pi.omover  projetos   e   ae6es  de   capacitaeao   dos   agentes   ptiblicos

municipais em assuntos relacionados a boa governanga dos recursos pt]blicos.

XI    -    produzir    relat6rios    circunstanciados    ao    Prefeito,    observada    a

legislacao pertinente;

Xll   -   executar  outras   atividades   correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Prefeito.

Art.   8°  Compete  aos  Comites  da  Controladoria   Unificada  do   Municipio

auxiliar os demais 6rgaos da COUM nos seguintes assuntos:

I  -  ao  Comite  de  Auditoria  e  Controle  compete  desenvolver  e  executar

projetos  e  atividades  necessarios  para  que  a  COUM  possa  de  forma  eficiente

apurar e fiscalizar os controles da Admjnistraeao Direta e  lndireta;

11  -  ao  Comite  de  lntegridade  e  Transparencia  compete  desenvolver  e

executar  projetos  e  atividades  necessarios  para  que  a  COUM  possa  fomentar  a

promogao da etica e o fortalecimento da  integridade das instituig6es ptlblicas.

I-
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CAPITULO  IV

DAS ATRIBUICOES  ESPECIFICAS  DOS TITULARES  DAS FUNQOES

GRATIFICADAS

Art. 9° Ao Controlador Geral do Municipio compete:

I  -  realizar  todos  os  atos  necessarios  para  a  consecugao  dos  trabalhos

estabelecidas na Controladoria Geral do Municipio;

11 -avaliar o cumprimento das metas fisicas] financeiras e de eficiencia dos

resultados dos planos ongamenfarios;

Ill  -atuar em  conjunto  com  o  Supervisor da  Unidade  de  Controladoria  de

Finangas e Ongamento;

lv -  analisar,  supervisionar e dar o  devido  encaminhamento  aos  relat6rios

e  solicitag6es  enviados  pelo  Supervisor da  Unidade  de  Controladoria  de  Finangas

e Orgamento;

V -estabeleoer prazos de elaboragao e envio de relat6rios;

Vl  - fazer cumprir os  prazos  de  convenios,  parcerias  e termos  assinados

pela Administragao Direta e lndireta,  prestando contas dos recursos;

Vll  -  elaborar  e  apresentar  relat6rios  referentes  ao  contetido  pfoprio  de

suas atividades de controladoria;

Vlll  -analisar e supervisionar os relat6rios dispostos  na  Lei  Complementar

n°  101, de 4 de maio de 2000 - Lei de  Responsabilidade Fiscal;

lx  -  acompanhar  e  supervisionar  os  limites  legais  impostos  pela  na  Lei

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
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X   -   executar   outras   atividades   correlatas   ou   que   lhe   venham   a   s

atribuidas pelo  Prefeito.

Art.  10. Ao Corregedor Geral do Municipio compete:

I  -  realizar todos  os  atos  necessarios  para  a  consecugao  dos  trabalhos

estabelecidas na Corregedoria Geral do Municipio;

11  -assistir o Prefeito  nos assuntos disciplinares dos  integrantes de cargos

efetivos e comissionados da Administragao Ptlblica Direta;

Ill -atuar em conjunto com o Corregedor da Guarda Municipal;

IV -  analisar,  supervisionar e  dar o  devido  encaminhamento aos  relat6rios

enviados pelo Corregedor da Guarda Municipal;

V  -  manifestar-se  sabre  assuntos  de  natureza  disciplinar que  devem  ser

submetidos   a   aprecia?ao   da   Controladoria   Geral   do   Municipio,   e   indicar   a

composigao das Comiss6es Sindicante e Processante, se houver;

Vl  -  solicitar pedidos  de  pericias,  laudos  tecnicos  e  outros  procedimentos

que se fizerem necessarios junto aos 6rgaos competentes;

Vll  -  responder  as  consultas  formuladas  pelos  6rgaos  da  Administragao

PLlblica Direta sobre assuntos de sua competencia;

Vlll   -   proceder   pessoalmente,   quando   necessario,   correigao  junto   as

Comiss6es  Sindicante  e   Processante   instauradas   no   ambito  da  Administragao

Ptiblica  Direta;

lx -  remeter ao  Prefeito  relatorio circunstanciado sobre a atuaeao pessoal

e  funcional  dos  integrantes  do  Quadro  de  Servidores  Municipais  de  Jacarei,  em

esfagio probatorio ou  nao, propondo,  se for o caso, a instauragao de procedimento

especial,  observada a legislagao pertinente;
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X-  requisitar junto  aos  6rgaos  e  entidades  municipais,  ou,  quando  for  a

caso,  propor ao  Prefeito,  que  sejam  solicitadas  as  informae6es  e  os  documentos

necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos da Corregedoria Geral;

Xl  -  elaborar  e  apresentar  relat6rios  referentes  ao  contetldo  pr6prio  de

suas atividades de correieao,  inspegao e sindicancia;

Xll   -   executar  outras   atividades   correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Prefeito.

Art.  11. Ao  Supervisor da  Unidade  de  Controladoria,  Gestao  e  Orcamento

compete:

I  -  realizar  todos  os  atos  necessarios  para  a  consecugao  dos  trabalhos

estabelecidas na Unidade de Controladoria, Gestao e Orgamento;

11  -  administrar  e  supervisionar  os  recursos  financeiros  da  Controladoria

Unificada  do  Municipio,  garantir o equilibrio  de  caixa,  prever despesas e  manter o

fluxo de pagamento sempre atualizado;

Ill    -    coordenar    a    necessidade    de    treinamento    dos    membros    da

Controladoria  Unificada  do  Municipio  e  elaborar,  propor  e  administrar  programas

de capacitaeao e aperfeigoamento;

lv    -    realjzar    atividades    de    auditoria    e    fiscalizagao    nos    sistemas

contabil,   financeiro,   ongamentario,   patrimonial,   de   pessoal   e   demais   sistemas

administrativos e operacionais e reportar indicios de irregularidades a Corregedoria

Geral do  Munjcipio;

V  -  apresentar  recomendae6es  fundamentadas,  relevantes  e  exequiveis,

monitorando a implementagao das providencias cabiveis;
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Vl   -   verificar  a   aplicagao   dos   recursos   transferidos   pelo   Municipio   as

pessoas jurrdicas de direito privado e auxilios,  rentincias e subvene6es,  quanta ao

interesse pdblico, e acompanhar as devidas prestag6es de contas;

Vll    -    acompanhar    os    convenios,    termos    de    parceria,    termos    de

colaboragao, termos de fomento, acordos de cooperagao e contratos firmados pelo

Poder Executivo quanto ao interesse ptlblico,  bern como as respectivas prestag6es

de contas;

VIII  -analisar e encaminhar os dados e  relat6rios a serem  enviados  pare

os superiores e Tribunal de Contas do Esfado e demais 6rgao de controle;

lx   -   estabelecer   fluxos.    supervisionar   e   dar   pleno   atendimento   ao

cumprimento  de  prazos,  remessa  de  documentos  e  demais  atividades  correlatas,

incluindo  a  recepgao  de  servidores  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  quanto  as

requisie6es   de   documentos   e   demandas   recebidas   e   ser   responsavel   pela

alimentagao dos diversos sistemas de controle e de  levanfamento de dados que a

Tribunal de Contas do Estado ja implementou ou que venha a implementar;

X - acompanhar e atender ao Tribunal de Contas em suas fiscalizag6es `in

locoJ,

Xl  -  elaborar  e  apresentar  relat6rios  referentes  ao  contetldo  pr6prio  de

suas atividades;

XII   -   executar  outras   atividades  correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Prefeito.

CApiTULO V

DAS FUNCC)ES GRATIFICADAS

Art.    12.   A   Controladoria   Geral   do    Municipio   sera   representada   pelo

Controlador    Geral    do    Municipio,    a    Corregedoria    Geral    do    Municipio    pelo

Corregedor Geral do Municipio e a Unidade de Controladoria, Gestao e Ongamento

Praca dos Ttes Poderes, 73 -29 andar -Centre -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gablnete@jacarei.sp.gov.br
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pelo     Supervisor    da     Unidade,     todos    em    funeao    de     confianca

exclusivamente   por   servidores   ptiblicos   ocupantes   de   cargo   efetivo,   de   livre

escolha  e   nomeagao  pelo   Prefeito   Municipal,   para   mandato  de  3   (tres)  anos,

permitida uma i]nica recondueao por igual periodo subsequente.

§1° A gratificagao pelo exercicio de fungao,  FGC,  sera de 50%  (cinquenta

par  cento)  do  valor  da  remuneragao  mensal  da  referencia  CCI  do  Municipio  de

Jacarei,

§2° Os requisitos pare o exercicio da fungao de confianga sao:

I   -   ter   graduagao   completa   em    nivel   de   Bacharelado   em    Direito,

Economia,   Ciencias   Ccmtabeis.   Administraeao,   Gestao   Publica,   ou   com  ensino

superior e especializagao nas referidas areas correlatas acima;

11  -experiencia  comprovada  na  Administraeao  Ptlblica  de,  no  minima,  03

(tres) anos;

111  -ter conhecimento sobre  materia  ongamenfaria,  financeira e contabil,  e

respectiva   legislagao   vigente,   e   dos   conceitos   relacionados   as   atividades   de

controle interno,  auditoria, corregedoria e promogao da integridade.

Art.13.  E  vedada  a  nomeagao,  no  ambito  da  Controladoria  Unificada  do

Municipio,  de servidores que tenham sido:

I   -  penalizadas   pessoalmente   par  decisao   definitiva  dos  Tribunais  de

Contas  da  Uniao,  de  Tribunais  de  Contas  Estaduais,  do  Distrito  Federal  ou  de

Municipios;

11  -punidas  par decisao  definitiva,  em  processo  disciplinar  par  ato  lesivo

ao patrim6nio ptlblico de qualquer esfera de governo;

Ill -condenadas em processo de improbidade administrativa de que trata a

Lei  Federal no 8.429,  de 2 de junho de  1992,  ou  responsabilizadas  nos termos da

Pra¢a dos Tr€s Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jai:arei -SP
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Lei   Federal   no   12.846,   de   1°   de   agosto  de   2013,   par  decisao  transitada   em

julgado.

Pafagrafo   Unico.   Os  membros  da  Controladoria   Unificada  do   Municipio

nao    poderao    participar    de    Comiss6es    de    licitaeao,    sindicancia,    processo

administrativo,     inventario,    atividades    politico-partidarias    e    outras    atividades

correlatas que    possam    interferir   na    imparcialidade    e    lisura    das    respectivas

fung6es.

Art.14. A cessao das fune6es de confianga s6 sera admitida se o servidor

efetivo,  no curso do mandato:

I -incorrer em alguma das hip6teses previstas no artigo  13;

11 -renunciar a fungao de confianga;

Ill -por causa transit6ria ou  permanente,  nao puder exprimir sua vontade;

lv -incorrer em alguma das hip6teses previstas no artigo 240 do Estatuto

dos Servidores Pdblicos do Municipio de Jacarei.

Art.   15.   Sao   garantidos   aos   servidores   da   Controladoria   Unificada   do

Municipio:

I -autonomia tecnica para o desempenho de suas atividades;

11  -  acesso  a  quaisquer  locais,  documentos,   informag6es,  sistemas  de

informagao e bancos de dados indispensaveis e necessarios ao exercicio das suas

fung6es,  respeitados os casos de sigilo,  como os previstos na  Lei  n°  13.709,  de  14

de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais;

Ill    -    independencia    para    formular    suas    convicg6es    e    emitir   suas

recomendag6es e sugest6es,  observados os principios constitucionais e gerajs da

_ -.-.-.-. :::+  -.
Praca dos Ties  Poderes, 73 -29 andar -Centra -Jacarei -SP
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Administragao  Ptiblica,  as  disposig6es  legais  e  regulamentares  e  os  n

instituidos pelo Poder Executivo Municipal;

lv -competencia para solicitar aos responsaveis pelos 6rgaos e entidades

da  Administragao  Municipal,  documentos  e  informag6es,  fixando  prazo  razoavel

para atendimento.

§1°    Na    impossibiljdade    de    busca    e/ou    acesso    a    documentos    e

informa96es,  os  membros da  COUM  poderao,  contando com  prazo  razoavel  para

atendimento,    requisitar   documentos,    informag6es    ou    quaisquer    providencias

solicifadas    pela    Controladoria    Unificada    do    Municipio    a    qualquer   6rgao    da

Administraeao Direta e  lndireta, que tefa prioridade em sua tramitagao.

§2°   Os   servidores   da   Controladoria   Unificada   do   Municipio   deverao

guardar sigilo  sobre dados e  informae6es  pertinentes  aos assuntos a  que tiverem

acesso    em     decortencia     do    exercicio     de    suas    atribuig6es,     utilizando-os

exclusivamente  para a  elaboragao de  relatorios  e eventuais  pareceres destinados

as  autoridades  competentes,  sob  pena  de  cessao  da  fungao  e  responsabilizagao

administrativa,  civil e penal.

CAPITULO VI

DAS  DISPOSICOES  FINAIS

Art.16.  Fica  aprovado  o  Quadro  Demonstrativo das  Fung6es  Gratificadas

da Controladoria Unificada do  Municipio,  na forma do Anexo  Onico.

Art.17.   Fica  extjnta  a   Diretoria  de  Governance  e  Transparencia,  com

excegao   do   6rgao   Ouvidoria   Geral,   presente   na   estrutura   organizacional   da

Secretaria  de  Governo  e  Planejamento,  disposta  na  Lei  6.105  de  23  de fevereiro

de 2017.

Art.   18.   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correrao   pelas   dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Pra¢a  dos Tres Poderes, 73 -2Q andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarel.sp.gov.br
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Art.19.  Esta Lei entra em vigor em  1° de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito,  18 novembro de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres l]oderes, 73 -29 andar -Centre , Jacarei -SP

Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@|acarei.sp.gov.I)r
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ANEXO

FUNeoEs GRATiFicADAs

Refefencia Quantidade Gratificaeao

FGC 3 R$ 4.582,86

Gabinete do Prefeito,18 de novembro de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa,  o

incluso  Projeto  de  Lei  que  disp6e  sabre  a  criaeao  da  Controladoria  Unificada  do

Municipio -COUM,  estabelece a estrutura administrativa e da outras providencias.

A COUM  surge da necessidade de se ter uma  unidade central de controle

interno, verificando, dentre outras atividades,  a pertinencia e a eficacia de todos os

controles setoriais realizados na Administraeao Direta e  lndireta.

Ressalta-se  que,  tanto  a  Administragao  Direta  quando  a  lndireta,  atrav6s

de  suas  entidades,   reoeberam   nos  tlltimos  anos  recorrentes  apontamentos  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo  para  que  a  Sistema  de  Controle

lnterno fosse mais efetivo e vinculado diretamente ao Prefeito.

0  COUM tefa a finalidade de  centralizar informag6es e verificar,  de forma

articulada  e  integrada,  a  eficiencia  dos  controles  internos  realizados  pelo  Poder

Executivo.

Atualmente,     a     Controladoria     Geral     do     Municipio,     bern     como     a

Corregedoria  sao  vinculadas  a  Diretoria  de  Governanga  e  Transparencia,  6rgao

existente na estrutura da Secretaria de Governo e Planejamento.

Assim,   visando   maior  seguranga  juridica  e   concentraeao   dos   atos  de

Controle,   estabeleceu   uma   estrutura   administrativa   vinculada   diretamente   ao

Prefeito,   para   responder  pelo   Sistema  de   Controle   lnterno   do   Municipio,   com

atuacao em todos os 6rgaos do Poder Executivo.

Ressalta-se    que    a    criacao    da    COUM    integrafa    na    estrutura    da

Administragao Ptlblica  Municipal a partir do dia  1° de janeiro de 2023.

0  Projeto de  Lei disp6e sabre a  natureza e competencias da COUM e de

seus 6rgaos, criam fune6es gratificadas e estabelece suas respectivas atribuig6es.

Praca dos Tr€s Poderes, 73 -29 andar -Centro -J@carei -SP
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No  Anexo  deste  Projeto  de  Lei  constam  a  referencia,  quantidade  e  valores

fune6es gratificadas;

0  demonstrativo  e  declaracao  anexos  comprovam  que  o  Projeto  de  Lei

atende aos preceitos da  Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000  (Lei de

Responsabilidade Fiscal).

Destaca-se  que,  o  presente  Projeto  de  Lei  esta  em  consonancia  com  a

Agenda 2030,  atingindo o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:

Ressalta-se que este  Projeto de  Lei  possui  s6lido escopo  legal,  conforme

disp6em  a  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o

inciso I do art. 30 da Constituigao Federal.

Justificado   nestes   termos,   a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente os seus  objetivos,  o  Projeto de  Lei e encaminhado  para apreciagao e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  18 de novembro de 2022.

I

IZAIAS 00SE  DE  SANTANA

Prefeito Municipal de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone: (12) 3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@|acarei.sp.gov.br
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DECLARACAO

lnformamos  para fins  de  cumprimento do disposto  no  inciso

11,    do   art.    16   da   Lei   Complementar   n°   101,   de   04   de   maio   de   2000,    Lei   de

Respon§abilidade   Fiscal,   que   a   estimativa   de   lmpacto   Orcamentario   -   Fjnanceiro

referente  a  cria?ao  da  Controladoria  Unificada  do  Municipio  -  COUM,  tern  adequacao

orgamentaria e sera suplementada se necessario.

As  despesas  decorrentes  com  a  execu?ao  da  presente  Lei

correrao par conta das dotag6es consignadas no oreamento futuro.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,18 de novembro de 2022.

Praca dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Ccntro - Jacarel-SP
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