
CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
CNPJ: 01.622.808/0001-73

Estado' de São Paul.
Mesópolis, 09 de Fevereiro de 2015.

Oficio Especial

EXMO SR. r

.ELTON APARECIDOSII2VA MILANI
Q.D. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLlS-SP

Senhor Presidente:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesópolis, tem a presente finalidade .de dirigir a
Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°003, DE 09 DE
FEVEREIRO DE· 2015. "Institui Gratificação por desempenho a ser concedida' ao servidor do
Poder Legislativo encarregado do Controle Interno da Edilidade e dá providências", para
apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para este
Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos' sinceros protestos de
.elevada .estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesópolis
Assinados no Projeto de Lei Complementar 003/2015.
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CÂMARA MUNlCIPAL DE MESÓPOLIS
CNRJ:'01.622.808;0001-73

Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

1

"Institui Gratificação por desempenho a ser
concedida ao servidor do Poder Legislativo
encarregado do Controle Interno da Edilidade e
dá providências"

.A Mesa da Câmara Municipal de Mesópolis, no use 'de suas atribuições, apresenta o
seguinte Projeto de Lei:- -

Artigo 1° - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder gratificação ao .
servidor encarregado pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Mesópolis, no percentual
de '30% (trinta por cento), calculado sobre o vencimento base.

Parágrafo Único:- A gratificação de que trata o caput será paga ao servidor enquanto_
responsável pelo Controle Interno e não se incorporará aos vencimentos para nenhum efeito.

Artigo 2° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações
constantes do orçamento vigente, na rubricà própria de pessoal civil, suplementada, se'
necessário.

Artigo 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 1° de fevereiro. de 2015, revogadas as disposições contrárias.

M~-a ~e/ro
Vice-Presidente da Câmara

c/do Silva Milani
Presidente da Câmara
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CÂMARA MUNICIPAL DE'MES'ÓPOLIS
CNP,J:01.622.808/0001-73

Estado de São Paulo

Mesópolis, 09 de Fevereiro de 2015.

MENSAGEM

Caros Nobres Colegas Vereàdores:
f

Com o presente, estamos submetendo à apreciação 'do ilustre Plenário
desta Colenda Câmara Municipal, o Projeto de Lei Complementar n? 003/2015, de autoria da
Mesa da Edili,dade, que "Institui Gratificação por desempenho a ser concedida ao servidor do
Poder Legislativo responsável pelo Conselho do .Controle Interno da Edilidade e dá
providências. "

A gratificação que se pretende conceder é por desempenho da função
que lhe for atribuída em razão do Controle Interno da Câmara Municipal, que, diante da
necessidade que aflorou de que cada órgão possua um assessoramento' que seja mais
abrangente, a fim de direcionar as ações de gestão fiscal em obediência aos limites
observados na Lei de Responsabilidade Fiscal e Constitulção Federal.

Desta forma, o Poder Legislativo de Mesópolis/SP, diante das
inovações, criou meios legítimos de transparência na ação de gestão fiscal dos atos praticados
na administração da ediíidade em seutodo,

Destacamos' a Relevância do Sistema' de Controle lntemo na
. Fiscalização da Gestão Fiscal do Poder Legislativo Municipal, uma vez que o servidor
designado elaborará relatório abrangendo diversos setores, tais como a Gestão Orçamentária,
Gestão de" Repasses pelo Poder Executivo; Gestão de Pessoal; Atendimento a Emenda
Constitucional n.? 25, de fevereiro de 2000, (70% Gastos com folha de Paqamento - limites);
Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais (INSS) ~ .(RPPS); total apurado conforme
relatório de gestão fiscal dos quadrimestres a fim de apurar o percentual exigidos .na \CF;
Gestão do Patrimônio: Almoxarifado e compras ..

Ainda o responsável pelo Controle Interno' da Câmara verificará a
Gestão das Dispensas de Licitações, Licitações, Contratos, Aditamentos e Execução
Contratual; Gestão de Tesouraria e Contabilidade, e finalizando, demonstrativo com Gastos
com viagens; veículo oficial; controle de gastos com combustível e relatório pormenorizado das
viagens; controle de gastos com telefonia elaborando o Parecer Geral conclusivo.

Portanto o servidor .realizará relatório completo, contendo mais de 10
(dez) itens, que são tópicos de Fiscalização, que proporcionará aos Agentes de Auditoria do
Tribunal' de Contas uma visão mais acurada dás gastos públicos e ainda auxiliará os
Ordenadores da Despesa no que diz respeito à realidade dos índices estabelecidos em Lei,
aproximando-os àos princípios gerais da administração que .são: planejar, organizar, dirigir e
controlar. Alem disso o Relatório contribuirá para a fiel obediência dos princípios que regem a
ádministração.

As ações a serem realizadas pelo responsável pelo Controle Interno são
alheias às suas responsabilidades funcionais, ou seja, não estariam obrigados a tanto em
'razão das respectivas atribuições do cargo. Assim, nada mais justo a pretendida gratificação
pelos serviços acrescidos. Note-se que a edilidade tem exíguo quadro de servidores e a
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cÂMARA MUNICIPÁt DE MESÓPOLIS
CNPJ: 01.622.808/0001-:73

Estado de São Paulo
Criação do Controle Interno não justificaria a criação de cargo efetivo para tanto. Os serviços
podem ser.absolvidos por servidor do quadro.

( Na certeza de que a propositura em questão receberá a devida
aprovação, pelo que, antecipadamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para reiterar aos
dignos Pares deste conceituado Legislativo os melhores sentimentos de alta estima e distinta
consideração.

~""""~arecido Silva Milani
Presidente a Câmara

. .

~
Vice-Presidente da Câmara
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cÂMÁIlA MUNlCIPALDE MESÓPOLIS
CNPJ.:01.622.808/0001-73

Estado de São Paulo

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES (JUSTiÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO) DA
(CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLlS.

Nós membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de
Mesópolis, nos reunimos- nesta data às 20h:00mm (vinte horas), em Sessão Ordinária, no recinto da
Câmara Municipal de M~sópolis para proceder Parecer do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.
003 DE 09 DE FEVEREíRO DE 2015. "Institui Gratificação por desempenho a ser concedida ao servidor-
do Poder Legislativo encarregado do Controle Interno da Edilidade e dá providências".

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECE~:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 003 DE 09 DE
FEVEREIRO DE 2015. "Institui Gratificação por desempenho a ser concedida ao servidor do Poder
Legislativo encarregado do Controle Interno da Edilidade e dá providências". Em sua totalidade, vez que
o mesmo trata-se de matéria, constitucional e que preenche os princípios orçamentários deste
Município.

Câmara Municipal de Mesópolis - S.P., aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2015.
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JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.W 78.762

PARECER JURÍDICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 09 DE FEVEREIRO DE
2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
r '

Constituição e
consul ta sobre

Justiça da Cãmara Municipal de
a legalidade acerca do Poder

Mesópolis,
Legislativo

Municipal instituir gratificação por desempenho ao servidor
do Poder Legislativo encarregado do Controle Interno da
Edilidade e dá outras providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei de
autoria da Mesa da Câmara Municipal que visa autorizar o
Poder Legislativo Municipal instituir gratificação por
desempenho de função ao servidor do Poder Legislativo
encarregado do Controle Interno da Edilidade.

Entendemos perfeitamente legal e
consti tucional a disposição contida no Pr oj eto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange a autorização para o Poder Legislativo Municipal,
instituir gratificação por desempenho de função ao servidor
do Poder Legislativo encarregado do Controle Interno da
Edilidade.

É certo ainda, que se tratando de
Projeto de Lei de autoria da Mesa da Câmara, mister se faz
pas sar p~la aprovação do Plenário do Leg islativo, li in

casu", a Câmara Municipal.

É o parecer, s.m.j.
Mesópolis-SP, O

JOSÉ

de 2015.

Escritório: Rua XV de Novembro, n." 44-50, Sala OI - Fone - (017) 3651-3166
e-rnail: urdiales@aasp.org..br- Palmeira d'Oeste-SP.
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