
PUBLICADO
Em H/ELLELa
uadr`® de avisce do mural da

DE 11 DB JANEIRO DE 2023.

"Estabelece      normas      e      diretrizes      para      g

a-i;iinorapao,   regu_lapeenta¢ao.   e_ c?ord.ena?P:_ _ d.o_-§is;ema de Cont;ole Interno do Poder Exefutivo do

Municlpio de Santa F6 de G.pid5/Gq, na forma que
especijica e di outras providencias. "

Fapo saber que a Cinara Municipal de Santa Fe de Goias, Estado de Goias,
APROVA, e eu Prefeito Minicipal, SANCION0 a seguinte LEI:

Art. 1° - Fica criado o 6rgao Central de Controle Intemo (OCCI), Unidade Administrativa,
com  independencia  funcional,  diretanente  vinculada  ao  chefe  do  Poder  Executivo,  sem
subordinapao    a    qualquer    outro    6rgao,    responsavel    pela    diregao,    coordena9ao    e
acompanhamento  dos  trabalhos  relativos  ao  Sistema  de  Controle  lntemo,  tendo  carater
orientadorepreventivo,eatenderatodososriveishierdrquicosdaAdministrapao.

Paragrafo  thico  -  0  OCCI,  criado  pelo  cap~ desfe  ¢rf!.go,  possuira  quadro  pr6prio  de
servidores -confome criado e detalhado no anexo I desta Lei.

Paragrafo   segundo   -   i   vedado   o   exercicio   das   atribuig6es   do   OCCI   por   terceiros
contratados, sejam eles pessoas fisicas ou juridicas.

Art. 2° -Sao princ{pios gerais de Controle Intemo:
I - relapao custo-beneficio: a elaboragao ou a execugao de determinado controle deve estar
condicionadaaumaponderapaopreviaentreseuscustoseosOeneftciosesperados;
11 - qualificagao  adequada, treinamento e rodizio de servidores:  os servidores devem estar
em  capacitapao  constante,  participar  de  rodizio  entre  as  atividades  e,  assim,  tomarem-se
dotadosdosconhecimentoscondizentescomasdemandasdecontroleecomasdreasemque
atuara,permitindoqueostrabalhossedesenvolvamdeformaeficienteeeficaz;
Ill-independenciatecnico-frocional:pressup6equeocontroladorpossuaautonomiaparaa
realizapao  de  suas  atribuig6es  de  controle,  por  meio  de  un  coapo  t6cnico  pr6prio  e
preparado,comotamb6mdelivreacessoaosdocunentoseinformag6esdocontrolado;
IV-definigaoderesponsaoilidades:asnomaseosprocedimentosdevemestabelecerquem
saoosresponsaveispelaexecugaodecadatarefa,demodoafacilitarogerencianentodasua
execngao e permitir eventual responsabilizapao ;
V - segregapao de fung5es: reflete a imposigao de que cada un dos passos de uma mesma
transapao  ou  fato   seja  realizado  por  servidores  ou  unidades  administrativas  distintos,
propiciandomaissegurangaeminimizandoriscos;
VI-instrug5esdevidamentefomalizadas:afomalizapaodeinstrug6esedeprocedimentos,
principalmentecomacriapaodemanuais,6fundamentalparaofuncionamentodaentidadee
para subsidiar o controle de suas ap5es;
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VII  -  controles  soore  as  transap6es:  diz  respeito  ao  controle  contabil  e  ao  registro  das
transap6es, que devem refletir os fen6menos econ6micos, a posigao patrimonial e a situapao
financeira da entidade;
VIII - aderencia a diretrizes e normas: assegurar a ooservchcia as diretrizes, aos planos, as
nomas, as leis, aos regulanentos e aos procedimentos administrativos, e que os atos e fatos
de  gestao  sejam  efetuados  mediante  atos  legitimos,  relacionados  com  a  finalidade  da
unidade/entidade.

Art. 3° - Sao atribuig5es do OCCI:
I - avaliar o cunprimento e a execugao das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Oxpamentatas e na Lei Organentala Anual;
11  -  verificar  a  legalidade  e  avaliar  os  resultados  quarto  a  economicidade,  eficacia  e
eficiencia das gest6es organentdria, financeira, operacional e patrimonial das unidades que
comp6em a estrutura do poder municipal;
Ill -exercer o controle das operap6es de credito, garantias, direitos e haveres do Municlpio;
IV-apoiaroControleExtemonoexerciciodesuamissaoinstitucional;
V - verificar e avaliar a adogao de medidas para o retomo da despesa total com pessoal ao
limitedequetratamosarts.22e23daLeiComplementarn°101,de2000;
VI - verificar e avaliar a adogao de providencias para recondugao dos montantes das dividas
consolidada e mobilidria aos limites de que trata o art.  31  da Lei Complementar n°  101, de
2000;
VII - verificar a consistencia dos dados contidos no Relat6rio de Gestao Fiscal, confome
estabelecido  no  art.  54  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  4  de  maio  de  2000,  que  sera
assinado tambem pelo chefe do OCCI;
VIII - verificar a observancia dos limites e das condi96es para realizapao de opera96es de
credito e inscrigao em Restos a Pagar;
IX - verificar a destinapao de recursos obtidos com a alienapao de ativos, tendo em vista as
restrig6esconstitucionaiseasdaLeiComplementarn°101,de2000;
X  -  avaliar  a  execugao  do  orgamento  do  Municipio,  inclusive  a  observapao  da  ordem
cronol6gica dos pagamentos ;
XI -fiscalizar e avaliar a execugao dos programas de govemo;
XII - realizar auditorias intemas, inclusive de avaliapao do sistema de controle intemo e de
avaliapao da polftica de gerenciamento de riscos;
XIII - auriliar a Administrapao Municipal quando solicitado pela autoridade competente;
XIV   -   exigir   que   as   unidades   administrativas   ou   6rgaos   municipais   nomatizem,
sistematizemepadronizemseusprocedimentosoperacionaisecontrolesespecificos;
XV - coordenar, orientar e opinar acerca da normatizapao das rotinas e dos procedimentos
de controle inerentes aos processos de trabalho da organizapao;
XVI - realizar auditorias de avaliapao dos controles especificos e dos processos de trabalho
da entidade ou 6rgao, visando promover sua melhoria continua;
XVII  -  acompanhar  os  prazos  para  apresentapao  das  prestap6es  de  contas  dos  gestores
municipais aos 6rgaos de controle extemo;
XVIII  -  monitorar  o  cunprimento  das  recomendap6es  e  deteminag6es  dos  6rgaos  de
controle extemo e intemo;
XIX  -  representar  ao  Tribunal  de  Contas  sobre  irregularidades  e  ilegalidades,  na  forma
previstapeloartigo15dalnstrugaoNormativan°008/2021doTCM/GO;
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XX - Elaborar un Plano Anual de Auditoria Intema, consignando as atividades que deverao
ser  desenvolvidas  e  a  metodologia  a  ser  utilizada,  prevendo,  ao  final,  a  expedigao  de
relatorios   com  recomendag6es   para  o   aprimoramento   dos   controles.   A  realizagao   de
auditorias,  nas areas contabil,  financeira,  orgamentdria,  operacional  e patrimonial,  deve  se
dar de foma rotineira e incidir, quando necessato, tanto sobre as unidades administrativas
quantosobreascontasderesponsaveisporrecursosptiblicos.

Art. 4° - Sao deveres dos integrantes do OCCI:
I-atuapaocomprobidade,6tica,integridadeezeloprofissional;
11 -cortesia com pessoas e instituig6es;
Ill - manter sigilo sobre dados e informap6es obtidos em decorrencia do exercicio de suas
atribui95es.

Paragrafo thico  - A chefia do  OCCI pressup6e  dedicapao  exclusiva e  integral, devera ser
exercidaporquempossuafomagaot6cnicacompativelcomaatividadedecontroleedevera
ser atrit)uida a servidor efetivo,  em fungao  gratificada.  Sendo  que  exercicio da chefia ora
prevista  e  incompativel  com  o  desempenho  de  atividade  politico-partiddria  de  qualquer
ordem.

Art.5°-Constituemgarantiaseprerrogativaspr6priasdosintegrantesdoOCCI:
I-independenciafuncionalparaoexerciciodesuasfung6es;
11 - acesso irrestrito  a informap6es ou documentos indispensaveis ao desempenho de  suas
atividades;
Ill - qualificapao  profissional  continua com vistas  a obtengao  de  conhecimentos tecnicos
especializados e atuais.

Art.6°-0OCCIdeveraobservarminimamenteosaspectosconstantesdosAnexos1e1Ida
Instrngao  Nomativa  n°   008/2021   do  TCM/GO,  bern  como   as  Nomas  de  Auditoria
GovemamentalOVAGs),publicadasem2010,easNomasBrasileirasdeAuditoriadoSetor
Pdblico OVBASP), publicadas em 2015.

Art.7°-EstaLeientraemvigornadatadesuapublicapao,revogandoexpressamenteaLei
Municipal n° 579/2019.

Gabinete do Prefeito do Munic{pio de Santa Fe de Goias, aos  11  dias do mss de janeiro de
2023.

JFdifev¥sa%aifeJsfro4
Prefeito de Santa F6 de Goias


