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Lei n° 544 de 16 de dezembro de 2002. 

"Dispoe sobre criacao 
da Auditoria Geral do 
Municipio na estrutura 
administrativa da 
Prefeitura Municipal. 
e da outras 
providencias, ,, 

A Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte LEI: 

Art. 1 °- Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal a 
Auditoria Geral do Municipio revestindo-se o orgao <las atribuicoes do sistema de 
controle intemo do Poder Executivo Municipal, o qual tera como finalidade, alem das 
disposicoes constantes na Lei Organica do Municipio, o seguinte: 

I- Nonnatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos 
operacionais dos orgaos municipais, observadas as disposicoes da 
Lei Organica do Municipio e demais normas do tribunal de contas 
dos Municipios: 

11- Verificar a consistencia dos dados contidos no Relat6rio de 
Gestao Fiscal, confonne o estabelecido no Alt. 54 da Lei 
complementar n° 101 /2000, com referendo expresso da autoridade 
controladora; 

III- Exercer o controle <las operacoes de credito, garantias, direitos e 
haveres do Municipio; 

IV - Veri ficar a adocao de providencias para reconducao dos 
montantes das dividas consolidada e rnobiliaria aos limites de que 
trata o art. 3 1 da Lei Complementar n° IO l /2000; 

V- Verificar e avaliar a adocao de medidas para o retorno da despesa 
total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 
Complementar n° 101/2000; 

VI- Verificar a observancia dos limites e <las condicoes para 
realizacao de operacoes de credito e inscricao em restos a pagar; 
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VII- Verificar a destinacao de recursos obtidos com a alienacao de 
ativos, tendo em vista as restricoes constitucionais e da Lei 
Complementar n° IO 1/2000; 

VIII- Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orcamentarias e do Anexo de 
Metas Fiscais: 

IX- Avaliar a execucao do orcamento do Municipio; 
X- Fiscalizar e avaliar a execucao dos programas de governo; 
XI- Realizar auditoria sobre a gestao dos recursos publicos 

municipais sob a responsabilidade de orgaos e entidades publicas 
e privadas, hem como sobre a aplicacao; 

XII- Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, 
praticados por agentes publicos ou privados, na utilizacao de 
recursos publicos municipais, dar ciencia ao controle extemo e, 
quando for o caso, comunicar ao service de contabilidade e 
Procuradoria Geral para as providencias; 

Art. 2°- Fica criado no quadro de pessoal o cargo de Auditor Geral, de 
natureza comissionada, na quantidade de O 1 (um), com remuneracao base equivalente 
a dos secretarios municipais, e 02 (dois) secretarios, com remuneracao base 
equivalente a dos coordenadores municipais, resguardando-se a possibilidade de 
concessao de gratificacao de funcao nos Jimites vigentes. 

1 ° - As atividades da Auditoria Geral do Municipio estarao 
vinculados diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

- 2° - 0 titular do cargo de Auditor Geral do Municipio devera 
comprovar ser pessoa de ilibada conduta e conhecimento na 
area. 

Art. 3°- 0 Auditor Geral do Municipio, no exercicio de suas 
atribuicoes podera receber delegacao especifica do Chefe do Poder Executivo 
Municipal e, no ambito de sua competencia, expedir portarias, memorandos e 
co 111 uni cacoes i nternas. 

Art. 4°- 0 chefe do Poder Executivo Municipal regulamentara esta 
Lei, no que couber, atraves de Decreto. 
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Art. 5°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 
revogando-se as disposicoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGA.O, aos 16 
(dezesseis) dias do mes de dezembro de 2002. 

CLAUDINE! R�t:'o DASILVA 
Prefeito Municipal 

PREFElTURA MUNICIPAt. 
DE MARZAC;;Q - GO 

CERTIHCO QIJE ESTE ATO FOJ 
PUBLICADO NO PLACARD 

DES TA PHEfBT� MU�tCtPAl 

Marz�&O JG I Jo.? I 2.Qlv Z. 
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