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RESOLUçAO No 449/2001 

Cria no âmbito do Legislativo Municipal o 
Nücleo Central de Controle Interno 

A Cãmara Municipal de Salinas/MG, no uso de suas atribuicOes legais, 
decreta e eu promulgo a seguinte resolucao: 

Art. 1 0  - Fica criado na estrutura administrativa do Legislativo 
Municipal, o NUcleo Central de Controle Interno ligado ao Departamento Financeiro, 
responsável pelo gerenciamento e fiscalizacäo interna, dos atos administrativos de 
natureza contábil, financeira, orcamentária, operacional e patrimonial. 

Art. 20  - Compete ao NCicleo além das atribuicöes estabelecidas no 
artigo 74 da Constituicao Federal examinar: 

I - os procedimentos administrativos de realizacão da despesa em 
qualquer das suas fases (empenho, Iiquidaçâo ou pagamento) verificando sua 
adequacao as normas legais pertinentes. 

II- os procedimentos administrativos de efetivacão da receita, em 
qualquer de suas fases (lancamento e fiscalizacao), verificando sua conformidade a 
legislacao vigente. 

Ill- os procedimentos administrativos de contabilizaçao dos atos e fatos 
administrativos, verificando sua regularidade em face das normas contábeis e 
orcamentárias determinadas em lei. 

§ 10 - No exame dos procedimentos administrativos da realizacão da 
despesa, as atividades a serem desenvolvidas consistirão, principalmente, em: 

a) verificar se foram satisfeitas todas as exigéncias legais quanto 
aos empenhos; 

b) certificar liquidaçào das despesas nas ordens de pagamento; 
C) 	constatar a efetivação dos pagamentos junto a Contabilidade. 

§ 21  - No exame dos procedimentos administrativos de contabilizacao 
dos atos e fatos administrativos, as atividades a serem desenvolvidas, consistirão, 
principalmente, em: 

a) verificar a procedência dos Iancamentos contábeis efetuados; 
b) observar a regularidade da escrituracao contábil em face dos 

preceitos legais pertinentes, 
C) 	examinar o cumprimento das formalidades legais, nos prazos, 

previstos em lei, quanto a elaboraçao e encaminhamento dos relatôrios contábeis 
exigidos pelos orgaos de controle externo da Cãmara; 

d) 	colaborar no estudo de solucoes de problemas contábeis, 
emitindo pareceres a respeito. 
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Art. 3 0  - 0 NUcleo será composto de 03 (trés) servidores, 
preferencialmente efetivos, que tenham experiéncia funcional em pelo menos uma 
das areas elencadas no artigo 10  desta lei. 

§ Unico - 0 salário devido pelo exercicio das atribuicöes do nücleo, 
será pago ao servidor pelo exercicio de seu cargo. 

Art. 40  - 0 Nücleo, podera contar ainda, para desempenho de suas 
competéncias aqui atribuldas, corn o auxilio de servidores corn habilitação em 
adrninistracão, ciências econôrnicas ou contábeis, designadas através de Portaria, 
sobre os quais exercerá supervisão direta além de outros que fizerern necessãrios. 

Art. 5° - 0 Nücleo, encaminhará periodicarnente ao Setor Contábil e a 
Assessoria Juridica da Càmara, informacoes sobre irregularidades, porventura 
constatadas nos procedirnentos exarninados. 

Art. 61  - No ExercIcio de suas atribuicoes o NUcleo, poderá requisitar 
inforrnacoes, documentos, e processos administrativos de qualquer unidade 
administrativa, bern como intimar qualquer servidor a prestar esclarecimentos que 
fizerem necessários para a elucidacäo dos procedirnentos administrativos. 

Art. 7° - 0 Auxiliar de Servicos será o Gerente do Nücleo e poderá 
delegar aos servidores cornponentes do Nücleo, a execucão de outras atividades, 
nao elencadas no artigo 2 1  desde que correlacionadas as competéncias fixadas 
nesta resolucão. 

Art. 8° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicacào, 
revogadas as disposicoes em contrário. 

Câmara Municipal de Salinas, 22 de Maio de 2001 
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