
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

TURURU 

 

LEI N° 003, DE 18 DE MARÇO DE 2019. 

Ricar 4  
abinete 
1,512- 

Publicado  por afixação no flanelógrafo 
do paço da Prefeitura Municipal de 
TURURUCE na forma do Art. 86, do 
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da 
decisão firmada pelo sri- Recurso 
Especial no 105232 (1995/00534845) 

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO, IMPLANTA A TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA, ALTERA A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO, BEM 
COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE 
CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, MARIA DE FÁTIMA GALDINO 
ALBUQUERQUE faz saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. Esta Lei institui o Sistema de Controle Interno, implanta a Transparência Pública, 

dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da 

Controladoria Geral do Município, no âmbito do Município de Tururu. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Art. 20. Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu, o Sistema de Controle Interno, 

que consiste no conjunto de unidades administrativas atuando de forma integrada visando 

realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno. 

Art. 30. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, 

sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que 

consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal. 

Art. 40. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno: 

1 - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da 

Administração Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos 

atos normativos sobre o procedimento de controle; 
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II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento 

normas legais que regem a Administração Pública; 
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III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle 

Interno; 

IV - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens 

permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de 

crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições; 

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos 

Órgãos de Execução de Controle Interno; 

VI - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do 

Sistema de Controle Interno. 

Art. 50  Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno: 

1 - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão 

Central de Coordenação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a 

observância à legislação, salvaguardando o patrimônio e a busca pela eficiência operacional; 

II - Exercer controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Órgão Municipal 

correspondente. 

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que 

tenha conhecimento; 

III - Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação. 
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Art. 60.  O direito constitucional ao acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Tururu, em conformidade com disposições da Lei Federal n.° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, fica assegurado, tendo como órgão difusor das informações a 
Controladoria Geral do Município. 

§ 10. Todas as informações de interesse coletivo, geral ou custodiadas pelo Poder Público 
Municipal serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Tururu, 
disponíveis na rede mundial de computadores. 

§ 20. No acesso à informação a que se refere o caput serão observadas as seguintes 
diretrizes: 

1 - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública; 

Art. 70. A administração direta e indireta do Poder Executivo, por intermédio da 
Controladoria Geral do Município, assegurará às pessoas naturais e jurídicas o direito de 
acesso à informação mediante procedimentos objetivos, céleres e em linguagem de fácil 
compreensão. 

Parágrafo Único. Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas quanto 
aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal mediante subvenções, contrato 
administrativo, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 

semelhantes. 

Art. 80. É dever dos órgãos e entidades promoverem, independentemente de 
requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações, observado o disposto 
nos arts. 70  e 81  da Lei no 12.527/2011. 

§ 10. Os órgãos e entidades deverão implementar, em seus sítios na Internet, seção 
específica para a divulgação das informações de que trata o caput. 
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1 - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das 
unidades, horários de atendimento ao público; 

II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da entidade responsável. 

III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 

IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 

V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 
contratos firmados. 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

§ 30. Caso as informações estejam disponíveis em outros sítios governamentais, poderão as 
mesmas serem disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na 
Internet. 

Art. 90•  o acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica: 

1 - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, 
regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem 
competitiva a outros agentes econômicos; 

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, 
profissional, industrial e segredo de justiça; 

III - às informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à 
intimidade, vida privada, honra e imagem. 

Art. 10. O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC fica criado na modalidade física e 
eletrônica, coordenado pela Controladoria Geral do Município, acessível via web, no 
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endereço http://www.tururu.ce.gov.br/ ou através do Protocolo Geral que ficara instalado 
na Sede da Controladoria Geral do Município. 

§ 10. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC: 

1 - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, formulados fisicamente, 
encaminhando-os aos setores responsáveis; 

III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades; 

IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores 
responsáveis a proximidade do término do prazo; 

V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as aos 
interessados. 

§ 20. Será facultado aos órgãos da administração pública municipal criar suas respectivas 
unidades de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 11. Fica acrescido o Art. 90-A a Lei Municipal n° 005/2017, que vigerá com a seguinte 

redação: 

"Art. 90-A Compete à Controlador/a Geral do Município assistir nas 

funções de controle interno o Poder Executivo Municipal, além de: 

a) Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de 

Controle interno da Administração Municipal; 

b) Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da 
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Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto 
à legalidade, legitimidade, economícidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas; 

c) Verificar a execução orçamentária, adotando medidas 
necessárias ao seu fiel cumprimento; 

d) Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos 

administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem 

como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de 

pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e 

operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco 

no desempenho da gestão; 

e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a 
execução orçamentária; 

f) Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da 
Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e 
dos recursos públicos, por entidades de direito privado; 

g) Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como 
dos direitos e haveres do Município; 

h) Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964; 

i) Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário 

ao cumprimento das normas legais que regem a Administração 

Pública; 

j) Exercer orientação técnica, bem como assessorar, em sua área de 

competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, 

por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e 

expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle 

interno; 

k) Normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da 

administração munícipal; 
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1) Expedir rotinas de controle interno e normatização referentes a 

convênios, contratos e licitações. 

m) Dar o devido andamento às representações ou denúncias 

fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao 

patrimônio público; 

n) Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação 
custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município; 

o) Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação 
como instrumento de controle social da Administração Pública 
Municipal; 

p) Coordenar as atividades do SIC - Serviço de Informação ao 

Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de 

informação protocolados neste serviço; 

q) Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir 

amplamente os direitos individuais e de cidadania; 

r) Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento 

da Lei de Acesso à informação, sobretudo no que se refere as 

informações da transparência ativa e passiva. 

s) Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de 

falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do 

serviço público; 

t) Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública; 

u) Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e 

ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal; 

v) Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua 

competência. 
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Art. 12. Fica acrescido ao Art. 60  da Lei Municipal n° 005/2017, o inciso XIV que vigerá 

com a seguinte redação: 

XIV. Coordenador de patrimônio controlar e armazenar os 

bens patrimoniados que compõem a reserva técnica da Instituição, 

para atendimento às demandas das unidades 

administrativas; controlar a movimentação em sistema próprio dos 

bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade; 

entregar aos fornecedores as notas de empenho dos bens 

patrimoniáveis adquiridos pela Instituição, com posterior envio à 

Seção de Almoxarifado para controle do prazo de entrega; colher, 

quando necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores 

dos bens patrimoniáveis, o atestado do solicitante para fins do seu 

recebimento definitivo; 

arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes ao 

Ministério Público; 

tombar bens patrimoniados adquiridos ou recebidos em doação 

pelo Ministério Público; 

receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à 

manutenção. 

Art. 13. Fica revogado expressamente o inciso IV, do Art. 60, da Lei Municipal n° 005/2017. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO 

Seção 1 

DOS CARGOS 

Art. 14. Por força da vigência desta Lei, fica expressamente extinto o Cargo de Controlador 

Interno, então criado na Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Finanças 

do Município. 

Art. 15. Ficam criados e acrescidos à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do 

Município, conforme Anexo 1 desta lei, os seguintes cargos: 
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1 - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral do Município; 

II - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno, 

simbologia CC3, consoante Lei Municipal n.° 05/2017; 

III - 01 (um) cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, com 

remuneração definida no ANEXO 1 da presente Lei. 

Parágrafo Único. O cargo de Controlador Geral do Município terá seu subsídio fixado por 

Lei específica, equiparando-se aos subsídios fixados para os Secretários Municipais. 

Seção 1 

DAS ATRIBUIÇõES DOS CARGOS 

Art. 16. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município: 

1 - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as 

competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município; 

II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno; 

III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também 

atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município; 

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal 

sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal; 

V - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela 

Controladoria Geral do Município; 
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VI - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se 

refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública. 

VII - Emitir pareceres acerca de processos; 

VIII - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; 

IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria; 

X - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na 

Administração Pública; 

XI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da 

Controladoria; 

XII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo. 

Art. 17. Cabe ao cargo de Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública no 

âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições: 

1 - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, 

orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o 

incremento dos níveis de eficiência da gestão; 

II - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita 

e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal; 

III - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o 

cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; 
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IV - Acompanhar o cumprimento 

Responsabilidade Fiscal; 
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V - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e 

contribuições; 

VII - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos 

diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, 

orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas 

administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no 

desempenho da gestão. 

VIII - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à 

atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; 

IX - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou 

que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e 

documentos; 

X - Garantir a transparência dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a 

Informações Públicas; 

XI - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação. 

Art. 18. Cabe ao cargo de Analista de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do 

Município, as seguintes atribuições: 

1 - Executar atividades de controle interno, bem como a promoção da gestão pública ética, 

responsável e transparente, no Município de Tururu; 

II - Executar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à 

gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem 
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como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos 

governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e 

operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou 

privados na utilização de recursos do Município; 

III - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência 

pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do 

controle social; 

IV - Realizar estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para 

o fortalecimento da integridade das instituições públicas; 

V - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano 

Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal; 

VI - Monitorar, analisar e avaliar a execução de contratos de gestão com órgãos públicos, 

empresasestatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de 

serviço público concedido ou privatizado; 

VII - Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Art. 18. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito 

Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

destinado a suprir as despesas com implementação e funcionamento da unidade 

orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos a Anulação Parcial de dotações, 

conforme preceitua o inciso III, § 1, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, ficando ainda 

autorizada a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto 

nesta Lei. 

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 

disposições em contrário, em especial ao inciso IV, do Art. 60  da Lei Municipal n° 005/2017 

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 18 dias do mês de março de 
2019. 

\rSxh r '. -- '- ¼l -_ 

Maria de Fátima GdinIbuqderqie 

Prefeita  Municipal 

Rua Francisco Sales n° 132 - Centro 
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará 
Fone: (85) 3358-1073 
CNPJ n°10.517.878(0001-52 
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'uhICado por afixação no fiarielógrafo 
do paço da Prefeitura Municipal de 
ÍURURU-CE, na forma do Art. 86, do 
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r-ec'a' n0  105232 (1996/0053484-5). 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 

SÍMBOLO PROVIMENTO CARGO 
QUANT 

CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 01 

REMUNERAÇÃO 

SUBSIDIO COMISSIONADO 

01 CC3 COMISSIONADO COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

EFETIVO 01 R$ 1.600,00 ¥LISTA  DE CONTROLE INTERNO 

Afe 
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ANEXO II 

Rua Francisco Sales n° 132 - Centro 
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará 
Fonø: (85) 2258.1073 

CNPJ no  10.517.87810001-52 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS 

CARGO 

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 

SÍMBOLO 

REMUNERAÇÃO 

CCO8 

PROVIMENTO 

COMISSIONADO 

QUANT 

01 

Rua Francisco Sales n° 132 - Centro 
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará 
Fone: (85) 3358-1073 
CNPJ no 10.517.878/0001-52 
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Especial n0  105232 (1996f005343) 
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ESTADO DO CEARÁ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU 

OFICI0/CMT/GAB.PRES,N 006/2019 

Tururu, CE; 18 de março de 2019 

Do Presidente da Câmara Municipal de Tururu 

Sr. Pedro Antônio Praciano 

A Prefeita Municipal de Tururu 

Sra. Maria de Fatima Galdino Albuquerque 

Senhora Prefeita, 

Cumprimentando-o inicialmente, objetivo deste oficio, 

encaminhar a Vossa Excelência, Autografo de Lei n2  003/2019, institui o 
sistema de controle interno, implanta a transparência publica, altera a 

estrutura organizacional do município, bem como define as atribuições de 

cargos, e da outra providencias. Aprovado em Sessão ordinária realizada 

em 18/03/2019. 

No ensejo renovo a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada estima e 

apreço. 

Atenciosamente, 

Pedrá Ar('ôr6 Pracia no 

Presidente do Legislativo 

Pedro AntôIo Pracjano 
Presidente 

CPF: 549.719.933-04 
Câmara Municipal De Tururu 

RECEBIDO EM: 

_//_ 


