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LEI N° 2224 DE 29 DE MARCO DE 2022-

ALTERA a ANEXO  11  DA LEI  N° 2.203,
DE 19 DE JANEIRO DE 2022.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   SOBRAL   aprovou   e   o   Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1° Altera  o Anexo  11  da  Lei  n°  2.203,  de  19  de janeiro de  2022,
em especial as atribuie6es do cargo de provimento em Comissao de Controlador
Geral, passando a vigorar com a seguinte redagao:

" ANEXO 11

ATRIBUIC6ES DOS CARGOS

(...)

CONTROLADOR   GERAL.       Exercer   a   coordenaeao   e   diregao
superior  do   Departamento   de   Controle   lnterno   e   das   atividades
ligadas  ao  Sistema  de  Controle  lnterno  da  Camara  Municipal  de
Sobral.  Proceder com todas as atividades relacionadas a gestao de
pessoal  e  a  distribuicao  de  tare fas  no  ambito  do  Departamento  de
Controle    lnterno.    Supervisionar   o    desempenho   das    atividades
administrativas do Controle  lnterno.  Designar,  com exclusividade,  as
fung6es   e   atividades   dentre   as   competencias   de   cada   servidor
lotado    no    Departamento    de    Controle     lnterno.     Propor,    com
exclusividade, a regulamentagao dos procedimentos de competencia
do  Controle  lnterno,  com  base  nas  normas  legais  e  infra  legais.
Coordenar a avaliagao da eficiencia e economicidade do Sistema de
Controle  lnterno  da  Camara  Municipal  de  Sobral,  atendendo  todas
as demandas fixadas na legislagao no que tange ao controle interno.
Orientar, sugerir e solicitar providencias administrativas,  para fins de
aprimoramento   dos   nfveis   de   eficiencia   da   gestao.   Monitorar   e
supervisionar os cargos de  apoio t6cnico,  possuindo  esses o clever
de  subordinagao  profissional  e  hierarquica  perante  ao  Controlador
Geral e  para o qual  apresentarao os relat6rios das tarefas que lhes
foram  atribuidas.  Realizar,  com  exclusividade,  os  contatos  externos
com   os   demais   6rgaos   e   entidades   pdblicas,   necessarios   ao
desenvolvimento   das   atividades   do    Departamento   do   Controle
lnterno.    Manter,   com   exclusividade,   intercambio   com   6rgaos   e
entidades   do   poder   pl]blico   e   privado   que   realizem   atividades
relacionadas ao controle interno e externo, bern como ao controle de
transparencia,   visando  a  troca   de   informae6es   estrat6gicas   e   a
obteneao de conhecimentos necessarios as atividades institucion
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do Departamento de Controle lnterno.  Promover e ordenar ajustes e
baixar  atos  necessarios  ao  fiel  cumprimento  das  incumbencias  do
cargo. Exercer outras atribuic6es inerentes ao cargo.

(...)"

Art.   2®   Esta   Lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,
revogando as disposig6es em contfario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE  EUCLIDES FERREIRA COMES
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sANeAO pREFEiTURAL NO 21 89/2022

Ref. Projeto de Lei n° 029/2022
Autoria: Mesa Diretora da Camara Municipal de Sobral

Ap6s  analise  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,  o  qual  "Altera  o  Anexo  11  da  Lei  n°
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Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
29 DE MARCO DE 2022.

VISTO
Municipio de Sobral

Rodrigo Mesquita Aratljo
Procurador Geral do Municipio - OAB/CE

NO 20.301
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