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LEI MUNICIPAL 3846  
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EFETUA ALTERAÇÃO NA CARGA HORÁRIA DO 

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 3347, DE 28 DE ABRIL 

DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei 

Orgânica do Município, e eu, MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA, Prefeito Municipal em 

exercício, sanciono e promulgo a seguinte: 

 

L E I: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alteração nos 

Anexos I-75 (CONTROLADOR INTERNO), constantes na Lei Municipal nº 3347, de 28 de abril de 2015, 

que passam a ter as condições de trabalho alteradas na seguinte forma: 

 

“CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Carga Horária: 35 (trinta e cinco) horas semanais; 

b) Outros: O exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens.” 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MOSTARDAS,   06  de  novembro  de 2018.        

 

 

 

 
MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA 

Prefeito Municipal em exercício  
 

 

 
 

 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 
   

        DEBORA BRITO SILVA                            

  Chefe de Gabinete                                    
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                     

PUBLICADA NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 20/11/2018 
NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 
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ANEXO I - 75 
 

 

QUADRO: PROVIMENTO EFETIVO 
CATEGORIA: TÉCNICO COM FORMAÇÃO SUPERIOR 
CARGO: CONTROLADOR INTERNO 
PADRÃO: VIII 

  
SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 

coordenação, supervisão e execução de funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno. 
 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas 
do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal; examinar a legalidade e avaliar 
resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da Administração 
Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de empresas privadas; exercer 
controle das operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do município; avaliar a execução das 
metas do Plano Plurianual e dos programas do governo, visando comprovar o alcance e adequação dos seus 
objetivos e diretrizes; avaliar a execução dos orçamentos do município, tendo em vista sua conformidade com as 
destinações e limites previstos na legislação pertinente; avaliar a gestão dos administradores municipais para 
comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos 
recursos humanos e materiais; avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações estabelecidas, sua 
coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos mecanismos de controle interno; subsidiar, através de 
recomendações, o exercício do cargo do prefeito, dos secretários e dirigentes dos órgãos da administração indireta, 
objetivando o aperfeiçoamento da gestão pública; verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições 
relativos às operações de crédito, assim como os procedimentos e normas sobre restos a pagar e sobre despesas 
com pessoal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno 
do Município; prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas funções constitucionais e legais; 
auditar os processos de licitações, dispensa ou de inexigibilidade para as contratações de obras, serviços, 
fornecimentos e outros; auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do município, sindicância 
administrativa, documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI; auditar o sistema de previdência dos servidores, regime próprio ou regime geral de previdência 
social; auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de concursos públicos, publicação de 
editais, prazos, bancas examinadoras; auditar as despesas com pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, 
concessão de vantagens, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento; analisar 
contratos emergenciais de prestação de serviço, autorização legislativa, prazos; apurar existência de servidores em 
desvio de função; analisar procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; 
auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro revisões, reavaliações prescrição; examinar e 
analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações 
financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, balancetes; exercer outras atividades inerentes ao 
Sistema de Controle Interno. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Carga Horária: 35 (trinta e cinco) horas semanais; 
b) Outras: O exercício do cargo poderá determinar a realização de  
      viagens.  
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a) Escolaridade: Curso Superior de Ciências Contábeis; 
b) Habilitação Profissional: específica para o exercício da profissão correlata à 

formação; 
c) Inscrição (registro) válida no órgão de classe respectivo; 
d) Idade Mínima: 18 anos 

 
 RECRUTAMENTO: 
 

Concurso Público 
 

 

 


