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LEI Nº 1271 DE DE 18 DE MARÇO DE 2019. 

“Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal da Estância Turística 

de Paranapanema (SP) e dá outras providências”. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 

Estado de Sa o Paulo, no uso de suas atribuiço es legais, faz saber que a Ca mara Municipal 

de Paranapanema DECRETOU e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

Art. 1. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal o Sistema de Con-

trole Interno, nos termos do que dispo em os artigos 31, 70 e 74 da Constituiça o Federal, 

o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 76 e 

seguintes da Lei 4.350/64, arts. 89 e 90 das Instruço es Consolidadas nº 02/2008 e Co-

municado SDG nº 32/2012 do TCESP. 

Art. 2. O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de atividades relaci-

onadas com o acompanhamento e avaliaça o das aço es do Poder Legislativo Municipal, 

da gesta o desempenhada pelos membros da Mesa e dos atos responsa veis pela aplica-

ça o dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuaça o pre via, con-

comitante e posterior aos atos administrativos. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Art. 3.  O Sistema de Controle Interno tem os seguintes objetivos:  

I – Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execuça o dos 

programas orçamenta rios da Ca mara Municipal; 

II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a  efica cia e a  eficie ncia, da 

gesta o orçamenta ria, financeira, patrimonial e operacional do Poder Legislativo; 

III - Apoiar o controle externo no exercí cio de sua missa o institucional; 

IV – Promover o cumprimento das normas legais e te cnicas; 

V – Realizar o controle dos limites fiscais e constitucionais aplicados a  gesta o das finan-

ças do Poder Legislativo; 

Art. 4. – O SCI, com atuaça o pre via, concomitante e posterior aos atos administrativos, 

tera  funço es de controlar, analisar, avaliar, adequar, orientar, recomendar, atestar, cien-

tificar, verificar, fomentar, zelar, e, de assessoria e consultoria, com as seguintes respon-

sabilidades e atribuiço es: 

I – elaborar relato rio mensal, relatando as ocorre ncias, os desvios, falhas e irregularida-

des, promovendo orientaço es, recomendaço es e estudos para alteraço es das normas ou 

rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidades; 

II – orientar sobre a organizaça o administrativa do Poder Legislativo com vistas a  racio-

nalizaça o das atividades, objetivando o aumento da produtividade e a reduça o de custos 

operacionais; 

III – avaliar e comprovar os limites com despesa total de pessoal, observado o que dis-

po e a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), inclusive assinando os Demonstrativos de 

Gastos com Pessoal e o Relato rio da Gesta o Fiscal (Quadrimestral); 

IV – analisar a elaboraça o da folha de pagamento, concessa o e gozo regular de fe rias, 

licenças e faltas de servidores e vereadores; 

V – realizar o controle dos limites e das condiço es para a inscriça o de despesas em res-

tos a pagar; 

VI – examinar todas as fases de execuça o da despesa, inclusive verificando a regularida-

de da elaboraça o de processos licitato rios, dispensas, inexigibilidades e contratos, sob 

os aspectos da legalidade, legitimidade, modicidade, transpare ncia, igualdade, economi-

cidade e razoabilidade; 

VII – analisar e apresentar parecer nos processos de adiantamentos de numera rios para 

despesas de pronto pagamento, viagens e cursos de capacitaça o de servidores e verea-

dores; 

VIII – avaliar sobre a existe ncia de um ambiente em que os servidores estejam motiva-

dos para o cumprimento das suas atividades e apresentar soluço es operacionais para as 

atividades menos desenvolvidas na Ca mara; 

IX – verificar a fidedignidade dos dados conta beis e se esta o sendo encaminhados ao 

Projeto Audesp de forma tempestiva; 

X – recomendar quanto a  regularidade dos procedimentos administrativos e, utilizaça o 

dos recursos financeiros de forma responsa vel e transparente, com o propo sito de evi-

tar erros, fraudes e desperdí cios; 

XI – verificar os limites constitucionais e legais em relaça o a  execuça o orçamenta ria, 

financeira e fiscal do Poder Legislativo; 

XII – verificar o cumprimento da legislaça o vigente do Poder Legislativo, da Constitui-

ça o Federal e Estadual, da Lei Federal, Estadual e Municipal, observadas ainda as instru-

ço es normativas do o rga o de controle externo; 

XIII – cientificar a autoridade responsa vel quando constatadas ilegalidades ou irregula-

ridades na Administraça o do Legislativo; e, 

XIV – apoiar o controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sa o Pau-

lo, no exercí cio de sua missa o institucional. 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Seção I 

Do Setor de Controle Interno 

 

Lei Municipal 
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Art. 5. - Integram o Setor de Controle Interno servidores ocupantes de cargo de 

provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, conforme disposto na 

Lei Complementar nº 478/2018. 

Art. 6. - Os servidores do Setor de Controle Interno deverão guardar absoluto sigi-

lo e confidencialidade sobre documentos, informaço es e dados extraí dos de sistemas e 

bancos de dados a que tiverem acesso em decorre ncia do exercí cio de suas funço es, uti-

lizando-os, exclusivamente, para a elaboraça o de pareceres e relato rios destinados a  

autoridade competente. 

Art. 7. - O Setor de Controle Interno poderá solicitar formalmente à Presidência, 

para o exercí cio de determinada atribuiça o de controle interno, o apoio de outras unida-

des ou de servidores do Poder Legislativo, observado o disposto nos arts. 5º e 6º. 

§ 1º. O Setor de Controle Interno será assessorado permanentemente pelo jurídi-

co da Ca mara Municipal, mediante a emissa o de manifestaço es escritas, encaminhadas 

no prazo de ate  15 (quinze) dias u teis, contados do recebimento da solicitaça o no a mbi-

to do Poder Legislativo. 

§ 2º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangi-

mento ou obsta culo a  atuaça o do Setor de Controle Interno no desempenho de suas fun-

ço es institucionais, ficara  sujeito a  pena de responsabilidade administrativa, civil e pe-

nal. 

Art. 8. - Os trabalhos realizados pelo Setor de Controle Interno sera o apresentados ao 

gestor responsa vel por meio de: 

I – Comunicado de: 

 Orientaça o, para apoio a s atividades das unidades do Poder Legislativo; 

 Recomendaça o, em decorre ncia do resultado de trabalhos especí ficos, objetivando cor-

rigir ou eliminar falhas e imperfeiço es pontualmente constatadas; 

 Determinaça o, para os casos cujas provide ncias cabí veis dependam de decisa o superi-

or; 

II – Parecer, opinia o do controle interno quanto a  legalidade, regularidade, legitimidade 

e economicidade de ato, contrato e processo especí ficos de gesta o sujeitos ao seu exa-

me, podendo ou na o conter Comunicado de Recomendaça o; 

III – Despacho, quando houver necessidade de diligenciar processos para suprir a au-

se ncia de informaça o ou instruí -los com documentos; 

IV – Relato rio Mensal de Controle, contendo os fatos constatados com os respectivos 

documentos comprobato rios.   

Seção II 

Das Responsabilidades do Setor de Controle Interno Perante Irregularidades. 

Art. 9. – O Setor de Controle Interno cientificara  o chefe do Poder Legislativo mensal-

mente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mí nimo: 

I – as informaço es sobre a situaça o fí sico-financeira dos projetos e das atividades cons-

tantes do orçamento da Ca mara; 

II – avaliaça o de desempenho das atividades do Poder Legislativo; 

III – o cumprimento dos limites fiscais e constitucionais; 

IV – relato da apuraça o dos atos ou fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularida-

des, por ventura praticados por agentes pu blicos ou privados, na utilizaça o de recursos 

pu blicos municipais; 

§ 1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pelo Setor de Controle Interno, este 

cientificara  o servidor ou autoridade responsa vel para a tomada de provide ncias, de-

vendo sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levanta-

dos. 

§ 2º. Não havendo a regularização relativa ao problema comunicado conforme o 

para grafo anterior ou na o havendo prestaça o de esclarecimentos suficientemente claros 

para eliminar a irregularidade ou ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias u teis o fato sera  

levado ao conhecimento do Presidente da Ca mara Municipal e arquivado, ficando a dis-

posiça o do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 3º. O arquivo que se refere o parágrafo anterior ficará sob a responsabilidade 

do Setor de Controle Interno, juntamente com toda a documentaça o comprobato ria das 

provide ncias e do ato motivador. 

§ 4º. A comunicação de que trata este artigo deverá ser feita, obrigatoriamente, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias u teis do seu conhecimento. 

Art. 10. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, na o tendo sido solucionada pelas provide ncias 

previstas no artigo anterior, dela dara o cie ncia ao Tribunal de Contas do Estado, sob 

pena de responsabilidade solida ria, nos termos do artigo 74 da Constituiça o Federal. 

§ 1º. Quando da comunicação ao Tribunal de Contas, na situação prevista no caput 

deste artigo, o Encarregado de Controle Interno informara  as provide ncias adotadas 

para: 

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada; 

II – determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao era rio; 

III – evitar ocorre ncias semelhantes. 

§ 2º. Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao 

era rio, deve-se observar as normas para tomada de contas especial. 

§ 3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da ativi-

dade de fiscalizaça o, mesmo que na o tenha sido detectado dano ao era rio, deve o Setor 

de Controle Interno anexar o relato rio emitido a  respectiva prestaça o de contas anuais 

do Poder Legislativo. 

Art. 11. Os servidores do Setor de Controle Interno deverão guardar sigilo sobre 

dados e informaço es pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorre ncia do 

exercí cio de suas funço es, utilizando-se, exclusivamente, para a elaboraça o de pareceres 

e relato rios destinados a  autoridade competente, sob pena de responsabilidade admi-

nistrativa, civil e penal. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 12. Os servidores do Setor de Controle Interno participarão, obrigatoriamen-

te: 

I – dos programas de capacitaça o e treinamento de pessoal; 

II – dos processos de expansa o da informatizaça o da Ca mara Municipal, com vistas a 

proceder a  otimizaça o dos serviços prestados pelo Setor de Controle Interno; e 

III – da implantaça o do gerenciamento pela gesta o da qualidade total do Poder Legislati-

vo. 

Art. 13. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para ori-

entar e assessorar os trabalhos te cnicos desenvolvidos pelos integrantes do Setor de 

Controle Interno. 

Art. 14. As despesas decorrentes das providências advindas dessa Lei correrão 

por conta de dotaço es pro prias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Municí pio. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ço es em contra rio. 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 18 de março de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Esta ncia Turí stica de Parana-

panema/SP, na data supra.  

... Continuação da Lei Municipal 1.271/2019 .... 
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DECRETO Nº.  1762 DE 18 DE MARÇO DE 2019 

“Dispõe sobre a caução de lotes para garantia da execução das obras do Loteamen-

to Por do Sol aprovado, regido pela lei municipal n. 1.185 de 21 de março de 2016 e 

da outras providências.”                                   

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapane-

ma, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 

a Legislação em vigor e; 

CONSIDERANDO a possibilidade de caucionamento de lotes em favor da Ad-

ministração Pública, até que as obras de infraestrutura de parcelamento do solo se-

jam concluídas;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 6.766/79, mais especificamente no artigo 

9º; 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica oferecido em caução, os seguintes lotes das respectivas quadras, co-

mo garantia para execução das obras faltantes parciais no prazo estabelecido, em 

relação ao parcelamento do solo denominado “Loteamento Por do Sol”, imóvel com 

matricula 80.438 do C.R.I. da comarca de Avaré-SP, com área total de 105.900,00 

m², de propriedade de, COOHABRAS – COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRAL 

DO BRASIL, pessoa jurídica sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ 

nº13.365.217/0001-47 com sede à Rua Dona Leopoldina, 50 – sala 05 – Bairro Ipi-

ranga – Cep 04278-040 – SÃO PAULO – SP, representada pelo Presidente Sr IVA-

NIO DICKMANNI, conforme segue:  

QUADRA 02: 

1.        Lote 01 da quadra 02 com área de 149,57 m²;  

2.         Lote 02 da quadra 02 com área de 164,24 m²; 

3.         Lote 03 da quadra 02 com área de 164,28 m²; 

4.         Lote 04 da quadra 02 com área de 164,31 m²; 

5.         Lote 05 da quadra 02 com área de 164,34 m²; 

6.         Lote 06 da quadra 02 com área de 164,34 m²; 

7.         Lote 07 da quadra 02 com área de 164,34 m²; 

8. Lote 08 da quadra 02 com área de 164,34 m²; 

QUADRA 16: 

1.  Lote 01 da quadra 16 com área de 164,33 m²;  

2.  Lote 02 da quadra 16 com área de 164,33 m²;  

3.  Lote 03 da quadra 16 com área de 164,33 m²;  

4.  Lote 04 da quadra 16 com área de 164,33 m²;  

5. Lote 05 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

6. Lote 06 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

7. Lote 07 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

8. Lote 08 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

9. Lote 09 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

10. Lote 10 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

11. Lote 11 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

12. Lote 12 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

13. Lote 13 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

14. Lote 14 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

15. Lote 15 da quadra 16 com área de 164,33 m²; 

Art. 2º - Em relação a tais lotes, ficarão caucionados ao Município da Estância Turís-

tica de Paranapanema, onde somente será determinada a respectiva baixa, assim 

que houver a verificação da conclusão da infraestrutura.  

Parágrafo Único – Poderão eventuais lotes serem substituídos, desde que demons-

trada de modo fundamentada as razões para tanto.  

Art. 3º - De acordo com o andamento das obras, as garantias sobre os lotes pode-

rão ser liberadas, da seguinte forma:  

a) Liberação de 50% da garantia, em caso de conclusão de 80% das obras; 

c) Liberação de 100% da garantia, em caso de conclusão de 100% das obras;  

§ 1º - A vistoria será realizada pelos Servidores do Departamento Municipal de Infra-

estrutura do Município, ou a quem for delegado o encargo.  

Art. 4º - Cópia do Presente decreto será encaminhado ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Avaré, com respectiva firma reconhecida dos proprietários 

dos imóveis indicados no “Caput” do Art. 1º.  

Art. 5º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

expressamente o DECRETO Nº.  1761 DE 15 DE MARÇO DE 2019 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 18 de mar-

ço de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística de 

Paranapanema, na data supra. 

Decreto 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONVOCAMOS NOS TERMOS DO ESTATUTO  EM VIGOR OS ASSOCIADOS PARA 

PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA A.P.M. E.M.E.F.® 

“BAIRRO SERRINHA DA PRATA”, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25 DE MARÇO DE 

2019,  ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS, COM NO MÍNIMO DE UM TERÇO 

DOS SEUS MEMBROS NA E.M.E.F.® “BAIRRO SERRINHA DA PRATA, À RODOVIA 

RAPOSO TAVARES, KM 249, S/Nº, BAIRRO  SERRINHA DA PRATA – CAMPOS DE 

HOLAMBRA/PARANAPANEMA - SP , PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 

UNIDADE EXECUTORA DA APM DA E.M.E.F.® “BAIRRO SERRINHA DA PRATA 

CONFORME PREVÊ O ARTIGO 14, PARAGRÁFO 3º.  

 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 18 DE MARÇO DE 2019.                   

Maria Adelina  Oliveira Negrão 
RG: 9.503.994-6 
Diretor de Escola 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONVOCAMOS NOS TERMOS DO ESTATUTO EM VIGOR OS ASSOCI-

ADOS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 

A.P.M DA E.M.E.I.F “Profª Daisy Apª Espolaor Trevissani”, QUE SE 

REALIZARÁ NO DIA 22  DE MARÇO DE 2019, ÀS DEZOITO HORAS E 

TRINTA MINUTOS,  COM NO MÍNIMO DE UM TERÇO DOS SEUS MEM-

BROS, NA E.M.E.I.F “PROFª DAISY APARECIDA ESPOLAOR TREVISA-

NI, AV. HOLANDA S/Nº – CAMPOS DE HOLAMBRA/ PARANAPANEMA - 

SP, PARA A ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA UNIDADE EXE-

CUTORA DA APM DA E.M.E.I.F PROFª DAISY APARECIDA ESPOLAOR 

TREVISANI CONFORME PREVÊ O ARTIGO 14, PARAGRÁFO 3º  

 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 11 DE MARÇO DE 2019. 

                         _ 

Maria Adelina Oliveira Negrão RG: 9.503.994-6 
Diretor de Escola 

Edital de Covocaçao 
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www.ipespem.com.br 

 

Extrato 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

CNPJ: 05.152.243/0001-69 

EXTRATO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Contrato: nº 001/2016 

Contratada: ELIANA ARAUJO DE CAMARGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 

Objeto: Prestação de serviços de ASSESSORIA JURÍDICA 

Valor Global: R$36.330,36 (trinta e seis mil, trezentos e trinta reais e trinta e seis centavos). 

Prazo:12 (Doze meses) 

Modalidade: Art. 22, III da Lei 8666/93 

Vigência: de 01 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. 

 
..... – Diretoria Executiva. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 
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