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IV - integrar a politica ambiental
Urbano do Municipio;

as politicas

V - articular as acoes ambientais

setoriais previstas no Plano Diretor

nas perspectivas:

metropolitana,

regional e

nacional;
VI - manter intercambio e parcerias com orgaos publicos e com organizacoes nao
governamentais, nacionais e internacionais, visando Ii promocao dos planes, programas e projetos
ambientais locais;
VII - estimular e realizar 0 descnvolvimcnto de estudos e pesquisas de carater
cientifico, tecnologico, cultural c educativo, objetivando a producao de conhecimento e a difusao
de uma consciencia de preservacao ambiental;
VIlI - garantir a participacao da comunidade, no processo de gestae> ambiental,
assegurando a representacao de todos os segment os sociais no planejamento da politica ambiental
do Municipio;

IX - programar, executar e conservar a arborizacao

dos logradouros publicos e

atividades afi.ns;

x - autorizar

ou pennitir a exploracao e a realizacao de services e atividades nas
areas verdes do Municipio, na forma da lei;
XI - planejar, reformar, implantar e administrar unidades de conservacao, bosques,
pracas, parques, jardins e demais areas verdes do Municipio;
XII - fazer 0 registro, controle e fiscalizacao de substancias quimicas, agrotoxicas e
produtos geneticamentc modificados, em conformidade com a legislacao em vigor;
XIII - aplicar as sancees relacionadas ao descumprimento

da legislacao ambiental;

XIV - outras atribuicoes correlatas.
Art. 4° - A Secretaria Municipal de Mcio Ambiente - SEMMA tern a seguinte
estrutura administrativa:
I - Secretario Adjunto;
II - Coordenadoria

de Nucleo

de Educacao

Arnbicntal

e Dcsenvolvimcnto

Comunitario;
III - Coordenadoria de Nucleo Setorial de Planejamento Estrategico e Asscssoria

Tecruca
IV - Coordenadoria de Nucleo de Controle Ambienta~e
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V - Coordenadoria

de Nucleo de Projetos, Orcamento

e Acompanhamento

de

Obras;

VI - Coordenador do Nucleo Administrativo e Financeiro.
Parigrafo 10 - Os valores a serem pagos a titulo de representacao pelo exercicio
dos cargos em comissao suso referidos, serao pagos por forca da dotacao orcamentaria pr6pria da
secretaria, e os valores serao os constantes do fixados por legislacao anterior vigente, e no caso
especifico do cargo de Secretario Adjunto, 0 valor da representacao pelo exercicio do cargo em
comissao sera de 50% (cinquenta por cento) sobre 0 valor percebido pelo titular da pasta.
Parigrafo 20 - No prazo de uinta dias, contados da data de publicacao desta lei, 0
Chefe do Executivo Municipal, por mcio de decrcto, detalhara a estrutura de organizacao da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA fixara as atribuicoes gerais de cada
componente dessa estrutura e definira as cornpetencias delegadas aos seus titulares.
Art. 5" - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e dirigida por urn
Secretario Municipal, nomeado em comissao por livre escolha do Chefe do Executivo Municipal,
e auxiliado pelos ocupantes dos cargos no quadro de Direcao acima espccificado.

CAPITULO

n

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Se~ao 1
Da Natureza

e Fiaalidades

Art. 60 - Fica instituido 0 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA. com a
finalidade de mobilizar e gerir recursos para 0 financiamento de planos, programas e projetos que
visem ao uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a
prevencao de danos ambientais e it promocao da educacao ambiental.
Secao U
Dos Recursos
Art. 7° - Constituirao recursos do FMMA aqueles a ele destinados provenientes de:

I - dotacoes orcamentarias c creditos adicionais;
II -

taxas

e tarifas

ambientais,

bem como

penalidades

pecuniarias

delas

decorrentes;
111- transferencias de recursos da Uniao, do Estado ou de outras entidades publicas
e privadas;
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IV interinstitucional;

acordos,

convenios,

contratos

de ajuda e cooperacao

e cons6rcios,

V - doacoes, legados, contribuicdes em dinheiro, valores, bens moveis e im6veis,
recebidos de pessoas fisicas ou jurfdicas, publicas ou privados, nacionais ou internacionais;
VI - multas cobradas por infracces

as nonnas

ambientais, na forma da lei;

VII - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneracao
decorrentc de aplicacoes de seu patrimonio;

VITI - outros destinados

pOT

lei;

Art. 80 - Sao considerados prioritarios para a aplicacao dos recursos do FMMA os
planes, programas e projetos destinados a:
I - criacao, manutencao c gerenciamentos

de pracas, unidades de conservacao e

demais areas verdes ou de protecao ambiental;
II - educacao ambiental;
III - desenvolvimentos e aperfeicoamento de instrumentos de gestae, planejamento

e controle ambienta.l;
IV - pesquisas e desenvolvimento cientifico e tecnologico;
V - manejo dos ecossistemas e extensao florestal;
VI - aproveitamento economico racional e sustentavel da flora e fauna nativas;

VJI - desenvolvimento

institucional e capacitacao de recursos humanos
SEMMA ou de orgaos ou entidade municipal com atuacao na area de meio ambiente;

da

VIII - pagamento pcla prestacao de services para execucao de projetos especificos
na area do meio ambiente;
IX - aquisicao de
desenvolvimento de seus projetos;

x - contratacao

material

permanente

de

consumo

necessario

ao

de consultoria especiaJizada;

XI - financiamento
recursos humanos.

de programas e projetos de pesquisa e de qualificacao de
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Parigrafo unico - Os planos, prograrnas e projetos financiados com recursos do
FMMA serao periodicamcnte revistos, de acordo com os principios e diretrizes da poHtica
municipal de meio ambiente.
Sc~aom
Da Administra'Y8o
Art. 9° - 0 Fundo Municipal de Meio Ambiente POSSU! natureza contabil e
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, competindo a sua
administracao ao respectivo secretario.
financcira e

e vinculado a Sccretaria

Art. 10 - Sao atribuicoes do administrador do FMMA:
I - gerir 0 fundo e estabelecer politicas de aplicacao dos seus rccursos em
conformidade com a politica municipal de meio ambiente e as prioridades estabelecidas nesta lei;
II - ordenar cmpenhos e pagamentos das despesas executadas com recursos do
fundo;

III - fazer a prestacao de contas arrecadados e aplicados.
Capitulo IV
Das Disposicees Gerais e Finais
Art. 11 - Ficam criados, no quadro de provimento efetivo da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SEMMA, a serem providos atravcs de concurso publico, na forma da
legislacao em vigor, as seguintes categorias funcionais:
J - analista ambiental, integrante do Grupo Operacional de Nivel Superior;

Il - geologo, integrante do Grupo Operacional de Nivel Superior;
III - tecnico ambiental, integrante do Grupo OperacionaJ de Nivel Medio.

§ 10 - A descricao das atividades e atribuicoes, bern como e fixacao do numero de
pessoas das categorias funcionais criadas por forca deste artigo, bern eomo os respectivos
requisitos para provirnento e enquadramentos na rcferencia salarial serao relacionados no edital de
convocacao do concurso publico respectivo, a ser expedido oportunamente pela autoridade
competente,
§ 20 - Por sua Secretaria Municipal de Administracao e Financas, 0 Poder
Exccutivo proccdera a codificacao das referidas categorias funcionais, mediante aplicacao dos
criterios e sequencia a serem adotadas por Lei.
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Art. 12 - No prazo de trinta dias, contados na data da publicacao desta Lei,

0

Podcr

Executivo a regulamentara.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 14 - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Paco da Prefeitura Municipal de leo, Estado do Ceara, cm 30 de janeiro de 2009.

<.
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Lei N° 693, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA A CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICiPIO
DE
ICO - CEARA E DISPOE
SOBRE
0 SISTEMA DE
CONTROLE
INTERNO MUNICIPAL
NOS TERMOS DO
ART. 31, DA CONSTITUI<;AO FEDERAL, ART. 59, DA LEI
COMPLEMENTAR
N° 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E LEI
ORGANICA
DO
MUNICiPIO,
E
DA
OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o PREFEITO

MUNICIPAL DE ICO-CE
cAMAR..A MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Faco saber que a

CAPITULO

J

DA CRIA<;AO DA CONTROLADORIA

GERAL DO MUNICiPIO

- CGM

Art. 1° - Esta Lei cria a Controladoria Geral do Municipio de leo e estabelece
normas gerais sobre controle e fiscalizacao interna do Municipio, organizada sob a forma de
Sistema de Controle Interno Municipal, nos tennos do art. 31 da Constituicao Federal e art. 59 da
Lei Complementar n" tOI, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Organica do
Municipio.

Art. 2° - A instituicao do Sistema de Controle lnterno 030 exime os gestores e
ordenadores das despesas de todas as unidades da Administracao Direta e Indireta do Municipio
de Ic6 da responsabilidade individual de controle no exercicio de suas funcoes, nos limites de suns
competencies.
Art. 3° - Para os fins desta Lei, considera-se:

e

I - Controladoria
Gera) do Municipio - CGM:
0 nucleo central de
coordenacao do Controle Interne, orgao autonomo do Governo Municipal responsavel por assistir
diretamente ao Prefeito Municipal quanta aos assuntos que, no ambito do Poder Executive, sejam
relativos a defesa do patrim6nio publico e ao incremento da transparencia da gestae, por mcio de
atividades c sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuicoes:
a) avaliar a execucao dos orcamentos da Administracao
Municfpio de 100;
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b) fiscalizar a implernentacao e avaliar a execucao dos prograrnas de govemo;
c) Iazer auditorias sobre a gestae dos recursos publicos sob a responsabilidade
orgaos da Adrninistracao Direta e Indireta do Municipio;
d) avaliar

0

dos

cumprimento das mctas prcvistas no plano plurianual;

a

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto eficacia e eficiencia da
gestae orcamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da adrninistracao municipal;
e
1) apoiar 0 controle externo no exercicio de sua rnissao institucional, aJertando
formalmente as autoridades administrativas para que prornovam, sob pena e responsabilidade
solidaria, as a90es destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegitimos ou outros incompativeis
com a pratica da administracao publica e que resultem em prejuizo ao erario.

n -

Controle
Interne: 0 conjunto de recursos, metodos, processos e
procedimentos adotados pela administracao publica municipal com a finalidade de verifiear,
analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e 6rgaos publicos municipais e
visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiencia,

m - Sistema

de Controle Interno: conjunto de unidades tecnicas, articuladas a
partir de uma unidade central de coordenacao, orientadas para 0 desempenho das atribuicoes de
controle interno.
IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos
e fatos contabeis, com a finalidade de identificar sc as operacoes foram realizadas de mane ira
apropriada e registradas de acordo com as orientacoes e normas legais. Dar-se-a de acordo com as
normas e procedimentos de auditoria.

CAPiTULOn
DA FISCALlZA<;AO

INTERNA E SUA ABRANGiNClA

Art. 4° - A fiscalizacao interna do Municipio sera exercida pelo Sistema de
Controle Interno, com atuacao previa, concomitante e posterior aos atos administrativos e
objetivara a avaliacao da acrao governamental e da gestae fiscal dos administradores, Ocorrera por
intermedio da fiscalizacao contabil, finance ira, orcamentaria, operacional e patrimonial, quanta
80S aspectos da legalidade, legitirnidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiencia.
Art. 5° - Ficam subordinados a aruacao da Controladoria Geral do Municipio os
orgaos e agentes publicos da Administracao Oireta e Indireta do Municipio.
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CAPiTULODI
DAS FINALIDADES

DA CONTROLADORIA

GERAL

DO MUNICiPIO

-

CGM
Art. 60 - A Controladoria Geral do Municipio e 0 orgao de controle, fiscalizacao,
assistencia imediata e de assessoramento tecnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com 0
objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no ambito da Administracao Direta e
Indireta do Municipio, alicercado no acompanhamento dos atos e decisoes exarados pela
Administracao Municipal, mediante a emissao de relat6rios peri6dicos e arquivamento das
analises realizadas, bern como na realizacao de auditorias e inspecoes, com a finalidade de:
I - avaliar 0 cumprimento das met as previstas no Plano Plurianual - PP A - e a
regularidade e eficacia na execucao dos PIanos e Politicas de Governo, no minimo uma vez ao
ano;

n - avaliar a adequacao da Lei Orcamentaria Anuala Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO;

LOA - ao Plano Plurianual e

ill - acompanhar a execucao orcamentaria, avaliando bimestrahnente
0
comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relacao as
remmcias e evasao de receitas, bern como em relacao a eficacia das medidas adotadas.a fim de
conter a inadimplencia;
IV - acompanhar as modificacoes orcarnentarias a fim de atestar a sua legalidade e
adequacao ao PPA e a LDO;
V - acompanhar as subvencoes concedidas pclo Municipio quanto a legalidade e ao
interesse publico na concessao, bern como, acompanhar a~ devidas prestacoes de contas das
entidades;
VI - acornpanhar os convenios firmados pelo Municipio quanto
interesse publico, bern como as respectivas prestacoes de contas;

quanta

a

a legalidade

e ao

vn - avaliar,

anualmente, as obras em execucao e as obras finalizadas no exercicio
legalidade do procedimento licitatorio e a reguJaridadc na execucao e entrega;

vm regularidade das
economicidade;

examinar as fases de execucao da despesa, inclusive verificando
licitacoes e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;

x - acompanhar

as movimentacoes patrimoniais efetuadas pelas entidades;
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XI - exercer 0 controle das Operacoes de Credito, avais e garantias, bern como dos
direitos e haveres do Municipio;

XD - acompanhar

funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da
Educacao - FUNDEB - e do ConseLho Municipal de Sande, bern como 0 regular envio pelo Poder
Executive aos Conselhos das informacoes e prestacoes de contas exigidas;
XITI - apoiar

0

0

controle extemo no exercicio de sua missao institucional;

XIV - acompanhar a inscricao c a baixa da conta "Restos a Pagar" e "Despesas de
Exercicios Antcriores";

xv - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tornando ciencia dos
alert as emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado (TCM) e supervisionando as
medidas adotadas pelo Poder Executive, para 0 retorno da despesa aos respectivos lirnites, nos
tennos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar n° 10112000;
XVI - realizar 0 controle da destinacao de rccursos obtidos com a alienacao de
ativos, ern conformidade com as restricocs impostas pela Lei Cornplementar nO 101/2000;

garantir

0

XV1T - acompanhar a execucao das despesas com educacao e saude, a tim de
alcance aos indices minimos dc aplicacao estabelecidos na legislacao em vigor;

XVTII - acompanhar os limites, bern como
extrapolacao, das dfvidas consolidada e mobiliaria;

0

retorno

a este em casos de

XIX - acompanhar,

para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado (TCM), os atos de admissao de pessoal, a qualquer titulo, na Administracao
Direta e Indireta, inclufdas as fundacoes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico municipal,
excetuadas as nomeacoes para cargo de provimento em comissao e designacoes para funyao
gratificada;

xx - acornpanhar

os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de

Contas;

XXI - realizar outras atividades de rnanutencao e aperfeicoamento

do Sistema de

Controle Interno, inclusive quando da cdicao de leis, regulamentos e orientacoes.

CAPiTULO IV
DA COMPOSI<;AO DA CONTROLADORIA

GERAL DO MUNICiPIO -

CGM
Art. 70

-

A Controladoria Geral do Municipio, de que trata esta Lei, sera composta

da seguinte forma:

~
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1 - Cbefia: Controlador Geral, responsavel pela direcao da Controladoria Geral do
Municipio, composta por urn Nucleo Central de Coordenacao de Controle Interno, orientando e
unificando os trabalhos dos controladorcs.
II - Nucleo Central de Coordenacao: unidade administrativa da CGM formada
por Controladores, que atuarao nas dependencies da CGM, exccto quando em diligencia, e serno
responsaveis pelo suporte tecnico ao Controlador Geral.

~ 10 - Os Controladores de que trata

0 inciso II, deste artigo, deverao ter formacao
profissional em pelo menos uma das areas de Direito, Contabilidade, Administracao e Economia.

§r

-Os Controladores

atuarao simultaneamente nos procedimentos de gestae que

englobam no ambito administrativo 0 controle da legislacao, recursos hurnanos e compras, e no
ambito fisco-contabil, 0 controle dos convenios das receitas e despesas orcamentarias e gestae
fiscal, bern como de modo prioritario, na avaliacao e controle da execucao dos programas de
govemo nas areas de obras, saneamento, saude e educacao.

§ 3° - A Contro ladoria Geral do Municipio estabelecera mecanismos e rotinas de
controle administrative para que ocorra 0 controle auxiliar junto 80S orgaos da Administracao
Direta e Indireta do Municipio.
Art. 8° - Ficam definidas as seguintes funcoes:
I - Controlador Geral;
Controladores.

n-

§ 10 - 0 Controlador Geral, cargo de livre nomeacao e exoneracao pelo Prefeito
Municipal, com remuncracao, prerrogativas e honras protocolares de Sccretario do Municfpio, que
fica criado.

§ 2° - As funcoes de Controladores serao ocupadas por servidores efetivos do
Municipio, fazendo jus ao recebimento de gratificacao por eneargos especiais, no valor de ate
100% (cern por cento) do seu vencimento basico, mo podendo ultrapassar os vencimentos do
Dirctor de Departamento.

§ 3° - A gratificacao prevista no §§ 10 e 20 nao se incorporara ao vencimento
basico, nem servira de base para 0 calculo de aposentadoria.
Art. 9° - Os Controladores estarao sujeitos a orientacao normativa e a supervisao
tecnica do Controlador Geral, scndo que, os relat6rios individualizados de cada Controlador
comporao 0 relat6rio emitido pelo Controlador Geral que sera encaminhado ao Chefe do POdCI
Executivo, bern como ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado (TCM), em epoca
oportuna.

'J

ICO
GOVERNO MUNICIPAL
Um Novo Tempo
Gabinete do. Prefeito

as

Paragrafo unico - Os Controladores obedecerao
normas de padronizacao do
service de coleta de dados, verificacao previa e envio de informacoes ao Controlador Geral, dentro
dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.
Art. 10 - No desempenho de suas atribuicoes institucionais e as previstas nesta Lei,
o Controlador Geral podera emitir instrucoes normativas, de observancia obrigat6ria no
Municipio, com a finalidade de estabelecer a padronizacso sobre a forma de controle interno.

Art. 11 - Os documentos solicitados pelo Cootrolador

Geral ou quaisquer dos
Controladores, aos orgaos e entidades da Administracao Direta e Indireta do Municipio,
independente de eontempLados ou nao na presente Lei, deverao ser enviados ao solicitante no
prazo detenninado.

CAPiTULOV
DA APURA<;AO DE IRREGULARIDADES

E RESPONSABILIDADES

Art. 12 - Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade
ou ilegalidade darao ciencia, de imediato, ao Controlador Geral para adocao das medidas legais
cabiveis, sob pena de responsabilidade solidaria,
Art. 13 - Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade,

Controlador
Geral, dara ciencia ao Chefe do Poder Executivo e solicitara ao responsavel pelo orgao ou
entidade, as providencias e esclarecimentos necessaries ao exato cwnprimento da Lei.

§ 10 - Na comunicacao,

0

0

ControJador Geral indicara as providencias que poderao

ser adotadas para:

I -corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II - rcssarcir 0 eventual dano causado ao erario; e
m - evitar ocorrencias semelhantes.

§ 2° - Nao havendo a regularizacso relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou
nao sendo os esclarccimentos apresentados como suficicrrtcs para elidi-las, 0 fato sera
documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando 0 prazo legal
de 60 (sessenta) dias para sua resolucao c, nesse periodo sera arquivado, ficando disposicao do
Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado do Ceara (TCM).

a

§ 3u - Em caso da nao-tomada de providencias pelo Chefe do Poder Executivo para
a regularizacao da siruacao no prazo de que trata 0 § 10 deste artigo, 0 Controlador Geral
comunicara em 15 (quinze) dias 0 fato ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara
(TCM), nos termos de disciplinamento proprio editado pela Corte de Contas, sob penn de
responsabilizacao solidaria,
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