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PORTARIA Nº 21/2016 de 10 de Novembro de 2.016. 

 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos gerais e controle, sob 
responsabilidade da Controladoria Interna do Município 
de Álvares Machado as Diretorias e Setores que 
compõem a Administração. 
 
HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito do Município de 

Álvares Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conforme 
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do artigo 54, parágrafo único, e 
artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Instrução SDG nº 32/212 do 
TCE/SP, e considerando a Lei Municipal nº 2.926/16, de 15/06/2016.  

 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
CAPITULO I – DA DISPOSIÇÃO INICIAL: 
 
 
Art. 1º Esta Portaria integra um conjunto de ações de responsabilidade dos Diretores e 
servidores que compõem o quadro, visando também efetivar o gerenciamento e controle 
de responsabilidade da Controladoria Interna, cujo objetivo é padronizar, uniformizar, 
controlar, assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos; preservar os 
bens (patrimônio e recursos), o interesse público; buscar eficiência operacional; e 
encorajar as políticas internas respaldadas no princípio da legalidade. 
 
Art. 2º Para fins desta Portaria consideram o controle interno, o conjunto de atividades de 
auditoria e fiscalização da gestão pública que visa não apenas garantir a conformidade 
legal dos atos da administração pública, mas que tem também a finalidade de prover o 
gestor de um instrumento de monitoramento sobre a eficiência, economicidade e eficácia 
das ações, com os objetivos de evitar perdas, melhorar a gestão pública e garantir a 
prestação pública de contas. 
 
Parágrafo primeiro - O Sistema de Controle Interno é regulamentado pela Constituição 
Federal, no art. 31. “A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei”.   
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Parágrafo segundo - O cargo de Controlador Interno é exercido por servidor do quadro 
efetivo, que tenha grau superior nas áreas de Direito, Administração ou Economia, tendo 
experiência de 1 (um) ano pelo menos em análises, pareceres, conhecimento de leis e 
mais as atribuições que o cargo impõe, e sem nenhum vínculo partidário e parentesco 
dentro da própria administração pública. 
 
 
CAPITULO II – DO GERENCIAMENTO E CONTROLE: 
 
Art. 2º Gerenciar de forma preventiva, a aplicação dos princípios constitucionais nos 
procedimentos administrativos; avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e normas, 
comprovação da legalidade; e propor recomendações de ações corretivas, cujo resultado 
garanta ao gestor público a prática do exato desempenho administrativo com legalidade, 
legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia da gestão orçamentária, 
financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão e 
economicidade dos atos; assessorar a Administração; realizar auditorias internas; avaliar 
as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, 
quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou tomadas de 
contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, 
causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal de Contas; acompanhar os 
limites constitucionais e legais; avaliar a observância, pelas unidades componentes do 
Sistema, dos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente; 
elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais; revisar e emitir parecer acerca de 
processos de Tomadas de Contas Especiais; representar ao Tribunal de Contas sobre 
irregularidades e ilegalidades; zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de 
Controle Interno. 
 
 
CAPITULO III – DOS PROCEDIMENTOS: 
 
Art. 3º Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura Organizacional do 
Município, o Sistema de Controle Interno dará o apoio, gerenciando a adoção de medidas 
pelas Diretorias Municipais e setores que a compõem, conforme abaixo: 
 

• Diretoria Administrativa: caberá ao Diretor(a) demonstrar, comunicar, relatar 
qualquer mudança, avaliar a estrutura administrativa e organizacional do órgão / 
entidade, verificando sua compatibilização com os diplomas legais: Carta Magna e 
Lei Orgânica do município; Definição / Atualização da estrutura existente, 
detalhando atribuições das unidades e diretorias executoras; Elaboração e 
manutenção do Plano de Cargos e Salários com a realização de eventuais estudos 
para sua adequação / compatibilização com a legislação vigente; Definição e 
cumprimento de normas, Leis, Decretos e Portarias; Inserção dessas normas 
vigentes ao sítio do Município; Tomar medidas que forem necessárias ao bom 
andamento da própria Administração; Supervisionar e acompanhar a contratação 
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de serviços terceirizados; Gerenciar a execução dos contratos de prestação de 
serviços terceirizados (telefonistas, recepcionistas, copa, manutenção, vigilância, 
segurança patrimonial, motoristas); Manutenção e atualização permanente de 
normas e procedimentos para o controle dos gastos com telefonia, energia elétrica, 
água; Prestação de serviços gerais de apoio às unidades administrativas 
(mensageiros, correios, entregas de correspondências, etc.); Controlar o ponto, as 
férias de seus servidores que compõem o quadro; 
 
Setor Recursos Humanos: O(A) Responsável deverá fazer a Manutenção de 
cadastro atualizado de pessoal - servidores efetivos, à disposição, cedidos, de 
recrutamento amplo / comissionados, contratados temporariamente; Manutenção 
de controle sobre concessão de vantagens pessoais, direitos, adicionais à 
remuneração e promoções; Verificação e acompanhamento dos processos de 
admissão, férias, horas extras, exoneração e aposentadoria de servidores efetivos 
e comissionados; Geração e encaminhamento dos demonstrativos legais dos atos 
de pessoal ao Tribunal de Contas, em conformidade com os instrumentos 
normativos vigentes, e a inserção desses no sistema do Órgão; Manutenção de 
programas para avaliação de desempenho dos servidores; Acompanhamento dos 
procedimentos e adequação de rotinas próprias para realização de concursos 
públicos, para as correspondentes convocações, para nomeação e posse, bem 
como o monitoramento de estágio probatório dos admitidos; Controle da 
contratação de servidores a ocupar cargos de confiança, verificando a 
escolaridade, se há parentesco e a documentação exigida para tomar posse; 
Acompanhamento e controle dos registros que se relacionem com a folha de 
pagamento de pessoal, bem como administrar as retenções legais pertinentes; 
Demonstrar relatórios quando necessários; 
 
Setor Imprensa/ Ouvidoria: O(A) Responsável, planejar a execução das ações 
voltadas para divulgação de campanhas institucionais do município; Dar 
transparências dos atos; Manter e ser responsável pelo sítio, página do Município 
atualizada; Estabelecer normas e rotinas para publicação de atos oficiais, com o 
respectivo controle sobre a agenda e atendimento aos prazos legais; Atender a 
população por telefone, escrita e pessoalmente, visando o prazo de resposta; 
Atendimento e inserção de dados na página do sítio do Município; Atender as 
demandas do SIC no prazo e relatar em relatórios os atendimentos; Demonstrar 
relatórios quando necessários; 
 

• Procuradoria Jurídica: caberá ao Diretor(a) demonstrar, relatar, comunicar, fazer 
o devido acompanhamento e controle da tramitação de processos administrativos e 
judiciais; Formalização da cobrança da dívida ativa; Cumprimento dos Precatórios; 
E assessoramento e acompanhamento dos procedimentos de sindicâncias 
internas, e a instauração de processos administrativos que derem causa certa, 
provas que dê danos a Administração; Controlar o ponto, as férias de seus 
servidores que compõem o quadro; 
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• Diretoria de Compras: Caberá ao Diretor(a) demonstrar, relatar, comunicar, 
cobrar de setores, verificar a manutenção e adequação das normas e 
procedimentos para aquisição de bens e serviços, observados os requisitos legais 
para realização de licitação, inclusive os parâmetros para os casos de dispensa e 
inexigibilidade; Manutenção de cadastro atualizado de fornecedores e controle de 
preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados; 
Verificação da existência dos processos devidamente formalizados, notadamente 
os registros e atas pertinentes aos processos licitatórios; Acompanhamento da 
execução dos contratos celebrados pela administração, notadamente o 
cumprimento das obrigações dos contratados; Solicitar, inserir dados de todo 
processo licitatório quando couber, contratos e ou alterações no sítio do Município 
e no sistema do TCE, de acordo com os prazos; Realizar as compras 
pessoalmente sempre com autorização, RMS ou Empenho assinados pelo 
responsável do Poder Executivo, observando a economia e a entrega de qualquer 
mercadoria no setor almoxarifado da sede para inserção no sistema de entrada e 
saída da mesma; Controlar o ponto, as férias de seus servidores que compõem o 
quadro; 
 
Setor Patrimonial: O(A) Responsável deverá fazer o Registro, controle e inventário 
de bens móveis e imóveis; Alienação e cessão de bens; Vistoriar locais da 
Administração; Desapropriação de imóveis; Definição de normas e regulamentos 
para os casos de extravio e furto de bens; Relatório dos veículos em uso e desuso, 
de bens inservíveis; Fazer o levantamento de bens para leilão; e demonstrar as 
ações quando necessário; 
 
Setor Almoxarifado: O(A) Responsável deverá registrar tudo que for adquirido pela 
Diretoria de Compras, fazendo o controle de entrada e saída de materiais pelo 
custo médio ponderado; Fazer o devido estoque, separando os materiais de 
diversas especificações; Demonstrar relatórios quando for necessário; 
 
Setor Transporte: O(A) Responsável deverá demonstrar relatórios, gerenciar, fazer 
rodizio, controlar o uso da frota de veículos e de equipamentos; Proibir a saída de 
veículos não autorizados fora do expediente e finais de semana; Verificar e 
acompanhar a necessidade e realização de manutenções preventivas e corretivas; 
Manutenção e adequação de controles para peças, pneus e combustíveis 
empregados juntamente com o Setor Almoxarifado; Verificar, relatar em relatório e 
acompanhar a quilometragem percorrida e do consumo efetivo de combustível; 
Controlar o fluxo de veículos na oficina; Manutenção de cadastro dos veículos e 
equipamentos contendo informações sobre características dos mesmos, além do 
acompanhamento dos requisitos legais para o tráfego (licenciamento, seguro, 
registros no Detran); E as Multas, deverá apresentar, reconhecer o Servidor que 
deu causa ou encaminhar a Diretoria Administrativa para providências do 
recebimento do valor em desconto em folha; Exceção de adquirir, comprar 
qualquer material, devendo comunicar por escrito as especificações do mesmo ao 
seu subordinado, ao Diretor de Compras; 
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• Diretoria de Planejamento: Caberá ao Diretor(a), comunicar, fazer a manutenção 

de cadastro imobiliário atualizado - urbano e rural; Manutenção de cadastro 
econômico do município atualizado - empresas, profissionais autônomos e 
sociedades prestadoras de serviços; Revisão e atualização do Código Tributário 
Municipal; Definição de normas e regulamentos e acompanhamento das ações de 
previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento de tributos da competência do 
município (ISS, ITBI, ITR, IPTU, taxas e contribuições); Manutenção e 
aperfeiçoamento da estrutura de fiscalização dos tributos municipais; Controle da 
dívida ativa tributária do município, com inscrição tempestiva dos contribuintes 
devedores e a promoção da cobrança dos créditos inscritos; Controle e realização 
de estudos para concessão das renúncias de receitas tributárias; Atualização dos 
Mapas do Município; Assessorar nas analises, pareceres, estudos, envio de 
documentos para obtenção de recursos através de Convênios juntamente com a 
Diretoria de Obras; Demonstrar relatórios quando for necessário; Controlar as 
férias, o ponto de seus servidores que compõem o quadro; 
 
Setor CPD: O(A) Fazer a manutenção de normas e procedimentos atualizados 
para segurança física e lógica de equipamentos (hardware), sistemas 
informatizados (software), dados e informações; Gerenciamento e formalização de 
estudos técnicos / pareceres para aquisição, locação e utilização de hardware, 
software, suprimentos e prestação de serviços de TI; Atualização dos sistemas e 
do site do Município, do servidor diariamente; Montar estrutura de painéis, telões; 
Gerenciar a atuação do PSI – (Política de segurança de informações); Atender as 
Diretorias, Setores quando solicitado(a); 
 

• Diretoria de Finanças: O(A) Diretor(a) comunicará, estabelecerá mecanismos da 
programação financeira em conformidade com a previsão/execução orçamentária; 
Controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas; 
Definição de normas e regulamentos e os respectivos controles aplicáveis à 
concessão de adiantamentos, como também aos pagamentos de diárias; 
Contratação e controle de operações de crédito, avais e garantias; Vistoriar o 
andamento dos serviços do setor de Tesouraria, Contabilidade; Demonstrar 
parecer quando for solicitado; Controle de férias, do ponto de seus servidores que 
compõem o quadro; 
 
Setor Tesouraria: A Tesouraria dará a entrada e saída de receitas no sistema, 
aplicações mensais, devolução de tarifas cobradas em contas; Pagamentos de 
despesas mensais conforme saldo orçamentário; Verificação de aberturas de 
novas contas; Transferência de valores e pagamentos por meio de cheques; Dar a 
saída com assinaturas e comprovantes nos Empenhos, Subempenhos e Extras-
orçamentários; Verificar os Adiantamentos, incluir conta de devolução e 
assinaturas; Imprimir relatórios de caixa diários quando necessário; 
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Setor Contábil: O(A) Contador(a) comunicará, demonstrará, fará o Registro da 
execução orçamentária e extra-orçamentária; Verificará a existência, atualização e 
adequação dos registros dos Livros ou Fichas de controle orçamentário, do Diário, 
do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos livros da Dívida Ativa, em 
conformidade com as normas legais; Gerará a consolidação dos demonstrativos 
contábeis, bem como a finalização da prestação de contas anual a ser 
encaminhada ao TCE, observando os prazos estabelecidos; Geração e 
consolidação dos demonstrativos exigidos pela LRF - LC n. 101/2000, assim como 
o controle dos prazos regulamentares estabelecidos para a sua divulgação e 
remessa ao TCE; Inserção de dados no sistema do TCE; Elaboração do PPA para 
o quadriênio seguinte e avaliação do PPA vigente, com proposição, se necessário, 
de revisões nas diretrizes estabelecidas no plano; Elaboração da proposta de LDO 
para o exercício seguinte e controle da execução do orçamento anual corrente, 
inclusive as modificações realizadas através da abertura de créditos adicionais; 
Elaboração da proposta da LOA e acompanhamento / controle de sua execução; 
Elaboração e acompanhamento da programação financeira e do cronograma de 
execução mensal de desembolsos; Organização e acompanhamento de audiências 
públicas durante a fase de elaboração / proposição do PPA, LDO e LOA; Controle 
na limitação de empenhos e na movimentação financeira, quando necessário, nas 
situações condicionadas pelas limitações impostas pela LC 101/2000 (LRF); 
Realização de estudos para estimativa do impacto orçamentário e financeiro, 
quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 - LRF), geração de novas 
despesas (art. 16 - LRF), ou no caso de aumento das despesas de caráter 
continuado (art. 17 - LRF); Manutenção de procedimentos e normas vinculadas ao 
controle e acompanhamento dos atos e transações que envolvam a participação 
em consórcios. 
 

• Diretoria de Assistência Social: O(A) Diretor(a) comunicará, demonstrará 
relatórios quando necessário, planejar o gerenciamento das ações voltadas para a 
execução de políticas públicas na área do bem-estar social; Definição e 
regulamentação de normas e procedimentos voltados para a execução das ações 
de bem-estar social e prestação de atendimento na esfera da assistência social; 
Monitoramento e controle dos gastos com assistência social, bem como 
administração dos recursos vinculados recebidos pelo município; Criação de 
cadastro e manutenção atualizada do mesmo para controle no atendimento a 
beneficiários das ações de assistência social; Relatórios de informações do Fundo 
Social de Solidariedade; Controle dos prazos de inserção de dados em sistema, de 
prestação de contas; Controle de férias, do ponto de seus servidores que 
compõem o quadro; 
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• Diretoria de Obras e Serviços: O(A) Diretor(a) comunicará, demonstrará 
relatórios quando necessário; Elaborará projeto básico e planilha de custos; 
Acompanhamento da execução física das obras (se for o caso), antes de se efetuar 
a liberação de recursos financeiros, conforme instruções da Licitação ou de 
Convênios; Controle individualizado por obras devidamente formalizado, conforme 
as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas, por meio de relatórios, diários de 
obras; Visitar semanalmente as obras; Verificar se os empregados estão 
registrados e com todos os equipamentos necessários; Fazer o controle, a escala 
da execução de serviços diários, de férias dos servidores que compõem seu 
quadro; Controle das Horas Extras, justificando a necessidade; Certificar, controlar, 
atestar, encaminhar o ponto dos seus servidores; Expedição de autorização de 
serviços aos servidores que controlam máquinas, dentro horário de expediente; 
Formalizar se for preciso trabalhos extraordinários; Controlar e autorizar as RMS; 
Inserir dados, atender os pedidos internos e externos quando solicitado; 
 
 

• Diretoria de Agricultura: O(A) Diretor(a), comunicará, demonstrará em relatórios 
quando necessário; Planejar o gerenciamento das ações públicas na área rural; 
Controle de Convênios e prazos; Emitir, autorizar, controlar o maquinário; escala, 
férias, do ponto de seus subordinados; Inserção de dados em sistemas; Gerenciar 
a coleta dos resíduos sólidos, coleta seletiva e de Consórcios se houver; 
 
 

• Diretoria de Saúde: O(A) Diretor(a), comunicará, demonstrará em relatórios 
quando necessário; Planejar o gerenciamento das ações públicas de saúde na 
esfera do município; Apresentar essas ações anuais; Definição e regulamentação 
de normas e procedimentos voltados para a execução das ações públicas de 
saúde para as unidades de atendimento municipais; Monitoramento e controle dos 
gastos com ações públicas de saúde, com vistas a garantir aplicação mínima de 
15% do montante dos recursos oriundos de impostos e transferências; Distribuição 
e controle de medicamentos e de material médico - clínico; Estabelecimento de 
normas aplicáveis à destinação de resíduos (lixo hospitalar); Controle de prazos, 
inserção de dados em sistema de Saúde da acordo com o TCE; Atender pedidos 
internos e externos quando solicitados; Controle dos Convênios e prazos; Visitar, 
atestar as unidades que compõem a estrutura; Controle e vistorias de veículos, 
ambulâncias; Controlar o ponto, a escala de trabalho, de horas extras, das férias 
de seus servidores que compõem o quadro; 
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• Diretoria de Educação: O(A) Diretor(a) comunicar, demonstrar relatórios quando 
necessário; Planejar e apresentar as ações anuais; Planejar o gerenciamento do 
ensino infantil e fundamental no município mediante formulação de planos e 
diretrizes; Gerenciamento e acompanhamento das ações voltadas para 
oferecimento de merenda escolar; Gerenciamento e acompanhamento das ações 
voltadas para oferecimento de transporte escolar; Monitoramento e controle dos 
gastos com ensino infantil e fundamental para garantia da aplicação de 25% da 
receita de impostos e transferências, bem como da aplicação de 60% dos recursos 
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério. Controlar as receitas 
e despesas relacionados com o FUNDEB; Controlar, vistoriar os veículos; Controlar 
as férias, as escalas, horas extras, o ponto de seus servidores que compõem o 
quadro; Controlar e autorizar as RMS; Controlar os prazos de convênios; Inserir 
dados no sistema da educação; Atender pedidos internos e externos quando 
solicitado; 
 
 

CAPITULO IV – DAS RECOMENDAÇÕES: 
 
 
Art. 4º A solicitação de Adiantamentos de viagens, Caixinhas para as pequenas 
despesas, deverão seguir o modelo de pedido atual em vigor, conforme Decreto Municipal 
nº 2.699/16, de 19/09/2016, com todos os dados do servidor que não tem nenhuma 
pendência anterior, expondo dados pessoais, números de participantes, local, data e a 
justificativa real da necessidade para tal, compondo de assinaturas dos Diretores, tendo o 
prazo final para prestar contas de até 30 dias, e se caso não preste dentro do período 
mencionado, ficará proibido de nova concessão e poderá responder processo de 
sindicância. 
 
Art. 5º Quanto á instauração de processo de sindicância, a Administração Municipal 
averiguará a veracidade dos fatos apresentados, através de denúncias em geral que 
resulte danos ao erário público, encaminhando a Procuradoria Jurídica para sua ciência e 
parecer, e perante as Diretorias deveram tomar atitudes de primeiro momento, caso 
servidores que não sigam as atribuições do cargo e função no ambiente de trabalho, e se 
caso aja uma repetição, deverá comunicar por escrito a Diretoria Administrativa para 
tomada de providências para abertura de processo disciplinar. 
 
 
Parágrafo Único – Os Servidores efetivos, comissionados e contratados que saibam de 
atitudes que prejudicam ou estão prejudicando a Administração Pública em geral, serão 
responsabilizados solidariamente por não comunicar diretamente as Chefias, e poderão 
sofrer até processo de sindicância. 
 
Art. 6º As solicitações e requisições do TCE a determinada Diretoria ou setor que 
compõem a mesma, deverá ser atendida de imediato, respeitando o prazo determinado, 
sob responsabilização das informações prestadas ou não. 
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CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 
Art. 7º Os Diretores e Servidores que compõem o seu quadro designados a exercerem 
atividades relacionadas, procedimentos citados acima, se sujeitam a fiscalização in loco 
realizados pela Controladoria Interna, devendo seguir as recomendações, determinações 
desta Portaria e demais dispositivos legais. 
 
Art. 8º O não cumprimento do preceituado nesta Portaria perante os Servidores, implicará 
sanções administrativas, civis e criminais conforme dispositivos legais. 
 
Art. 9º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Prefeitura de Álvares Machado, 10 de Novembro de 2.016. 
 

 
 
 
 
 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ                                    LUIZ GONÇALVES RODRIGUES  

            Prefeito  Municipal                                                            Diretor Administrativo  
 
 
 
 
 
 
 

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra. 
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