
 
RESOLUÇÃO Nº 99, DE 2013. 

 

Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de 
Magda e dá outras providências. 

 
FAÇO SABER QUE OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAGDA APROVARAM E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo de Magda-SP o Sistema de 

Controle Interno que funcionará de acordo com as normas legais que disponham sobre o assunto, 
bem como por esta Resolução. 

 
Art. 2º As atividades do responsável pelo Controle Interno serão, no mínimo: 
I- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. 
II- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
III- Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais da Câmara 

Municipal. 
IV- Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos. 
V- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Poder 

Legislativo Municipal, assinar o Relatório de Gestão Fiscal. 
V- Manter arquivados junto ao Poder Legislativo Municipal todos os relatórios e 

pareceres do Sistema de Controle Interno deixando-os à disposição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo para análise. 

VI- Ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no art. 37 da 
Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo. 

 
Parágrafo único- A Presidência da Câmara Municipal poderá, sempre que 

conveniente e necessário, através de Ato, atribuir outras atividades e instruções pertinentes ao 
Controle Interno. 

 
Art. 3º O Responsável pelo Controle Interno terá as seguintes garantias: 
I- Independência profissional para o desempenho das atividades. 
II- Acesso a quaisquer documentos, informações ou banco de dados 

indispensáveis e necessários ao exercício das funções de Controle Interno. 
 
Parágrafo único- O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas 
funções institucionais, ficará sujeito a responder processo administrativo, podendo ser 
condenado por responsabilidade administrativa, civil e penal.   

  



Art. 4º Cabe a Presidência da Câmara Municipal designar, através de Portaria, o 
responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo, bem como seu substituto. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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