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Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 043/2018

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CONTA-
DORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SUAS
ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba,
dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 44 e se-
guintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele
SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei cria no âmbito da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentroa Contadoria Geral do Município de Cacimba de Dentro - CONGEMA, definindo suas atri-buições, composição e dispõe sobre o regime Contábil dos seus integrantes, nos termosda Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2º A CONGEMA é constituída dos seguintes cargos:I – Contador-Geral;II – Contador-Geral Adjunto;III – Assessor Contábil;§1º Os cargos constantes nos incisos I e II deste artigo serão nomeados emcomissão pelo Prefeito Municipal;§2º Os cargos constantes no inciso III deste artigo serão nomeados apósaprovação em concurso de provas e títulos, em regime efetivo.
Art. 3º A CONGEMA, instituição essencial à Administração Pública Municipal,pertencente ao Poder Executivo, orientada pelos Princípios da Legalidade e da Indispo-nibilidade do Interesse Público, tem, com fundamento na Constituição Federal e na LeiOrgânica do Município, as seguintes atribuições:I - Prepararascontaspúblicas;II - Controlar a execução do orçamento público municipal, com base na Lei de Di-retrizes Orçamentáriase oPlano Plurianual;
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Gabinete do PrefeitoIII – Colaborar com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças naelaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, par-ticipandoinclusivedasaudiênciaspúblicas;IV - Colaborar e cooperar de forma permanente com a Secretaria Municipalde Administração e Finanças,quantoàscontas públicas e na elaboraçãodoRREOe RGF;V - Trabalhar todos os empenhos, ordens de pagamentos e serviços, e liquida-ção das despesas, na orbita da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;VI - Orientar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças na elabora-ção da sistematização financeira e contábil;VII - Informar a Procuradoria Geral do Município sobre a elaboração dos De-cretos e Projetos de Lei sobre abertura de créditos de toda a natureza e remanejamentosorçamentários;VIII - Participar com as instruções técnicas sobre a antecipação de receita orça-mentária e tomadas de empréstimos em geral;IX - Fornecer os dados técnicos para fundação de débitos;X - Propor a Secretaria Municipal de Administração e Finanças acercadacon-duçãoprocessualnasControladoriasGeraisdo Estado e da União;XI - Elaborar Resoluções de orientação geral sobre contabilidade pública, dirigi-da aos Secretários e ordenadores dedespesas,comasassinaturasdoSecretaria Municipal deAdministração e Finanças e do Prefeito Municipal;XII - Controlar os limites de despesas com pessoal previsto em Lei;XIII - desempenhar outros atos e atribuições atinentes à sua atuação.XIV – exercer outras competências que lhe forem conferidas por lei ou pordelegação do Prefeito Municipal.
Art. 4º As atividades de consultoria contábil orientam o controle interno dalegalidade dos atos da Administração, transparência na aplicação dos recursos, a defesado erário e do interesse público definido pelas leis vigentes e serão exercidas pela CON-GEMA e pelas assessorias contábeis dos órgãos do Poder Executivo, bem como das au-tarquias e fundações.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES, PROIBIÇÕES E VEDAÇÕES DOS INTEGRANTES DA CONGEMA

Seção I
Do Contador-Geral

Art. 5º O Contador Geral do Município será escolhido dentre contadores re-gularmente inscritos no Conselho Federal de Contabilidade através de seus regionais e
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Art. 6º Compete ao Contador Geral do Município, sem prejuízo de outrasatribuições previstas em Lei:I – chefiar a CONGEMA, superintender e coordenar suas atividades e orien-tar-lhe a atuação;II - a responsabilidade contábil por toda a contabilidade pública do município,chancelandoamesma;III - ser apontado perante o Tribunal de Contas como o contador responsávelpela contabilidade pública do município;IV – coordenar e orientar todas as ações e atos administrativos da CONGEMA;V – orientar e participar com o Prefeito Municipal e Secretários Municipaissobre reuniões nas Controladorias Gerais do Estado e da União, dos Tribunais de Contasdo Estado e da União e do Ministério Público;VI - Prestar informações ao Secretário Municipal de Administração e Finan-ças e Procuradoria Geral do Município, para instruir processos administrativos e judici-ais; VII - Zelar pela pontualidade e cumprimento dos prazos das prestações de contasbimestrais e balanços do Município;VIII - Solicitar por meio de expediente oficial a Câmara Municipal para encami-nhar suascontasparaconsolidação eenvio parao Tribunalde ContasdoEstado;IX - Participar das audiências públicas referente aoplexo orçamentárioesobreoRREOeRGF;X - Prestar as informações e comparecer a Câmara Municipal, quando requeridoXI - desempenhar outros atos e atribuições atinentes à sua atuação.
Art. 7º São prerrogativas do Contador Geral do Município:I – requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercíciode suas atribuições;II – requisitar das autoridades competentes certidões, informações e diligên-cias necessárias ao desempenho de suas funções;III – utilizar-se dos meios de comunicação municipais quando o interesse doserviço o exigir;IV – não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade comsua consciência ético-profissional;
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Art. 8º São deveres do Contador Geral do Município, além daqueles decor-rentes do exercício das funções públicas, previstos no Estatuto dos Servidores PúblicosMunicipais:I – desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seucargo e os que, na forma da lei lhes forem atribuídos;II – observar sigilo profissional quanto à matéria dos procedimentos em queatuar; III – zelar pelos bens confiados à sua guarda;IV – sugerir ao Prefeito Municipal providências tendentes ao aperfeiçoamen-to dos serviços.
Art. 9º Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aoContador Geral do Município é vedado:I – aceitar cargo, exercer função pública ou mandato fora dos casos autoriza-dos em lei; II – empregar em qualquer expediente oficial expressão ou termos desrespei-tosos; III – valer-se da qualidade de Contador Geral do Município para obter qual-quer vantagem.
Art. 10 Não poderão servir sob a chefia imediata de Contador Geral do Muni-cípio o seu cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil.

Seção II
Do Contador-Geral Adjunto

Art. 11 O Contador-Geral Adjunto será escolhido dentre contadores regular-mente inscritos no Conselho Federal de Contabilidade através de seus regionais e nome-ado em comissão pelo Prefeito Municipal, integrando o segundo escalão, com status deSecretário Municipal Ajunto.
Art. 12 São atribuições do Contador-Geral Adjunto:
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Gabinete do PrefeitoI - substituir o Contador-Geral do Município, nos casos previstos nesta Lei eem outras situações para as quais seja designadoII – auxiliar na coordenação das atividades da Contadoria Geral;III - assessorar o Contador-Geral nos assuntos técnico-contábeis;IV - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas peloContador-Geral.
Art. 13 As prerrogativas, deveres e proibições dirigidas por esta lei ao Con-tador-Geral se aplicam ao Contador-Geral Adjunto.

Seção III
Do Assessor Contábil

Art. 14 O cargo de Assessor Contábil será escolhido dentre contadores regu-larmente inscritos no Conselho Federal de Contabilidade através de seus regionais enomeado após aprovação em concurso de provas e títulos realizado pela municipalida-de, em provimento efetivo.
Art. 15 São atribuições do Assessor Contábil:I – prestar consultoria e assessoramento Contábil aos órgãos da Administra-ção Direta e Indireta junto à CONGEMA, sob o comando do Chefe desta;II – elaborar pareceres contábeis fundamentados;III – sugerir ao Contador-Geral alterações na legislação municipal de modo aajustá-la ao interesse público do Município;IV – prestar informações, esclarecimentos, e orientações ao Contador-Geral e aoContador-Geral Adjunto do Município;V - acompanhar a contabilidade, os processos e procedimentos adotados se re-portando ao Contador-Geral do Município;VI - verificar os empenhos, o comprometimento orçamentário, as finanças, asordens de serviços, a liquidação, o controle de receitas e despesas, os limites de despesas compessoal, sempre informando ao Contador Geral do Município e ao Secretário Municipalde Finanças;VII - interpretar e orientar sobre as Resoluções do Tribunal de Contas do Esta-do; VIII – executar toda e qualquer delegação de atribuição recebida do Conta-dor-Geral, respeitadas as atribuições do cargo;IX – realizar outras tarefas determinadas pelo Contador-Geral ou Contador-Geral Adjunto, respeitando-se a hierarquia.
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Art. 19 As prerrogativas, deveres e proibições dirigidas por esta lei ao Con-tador-Geral e ao Contador-Geral Adjunto se aplicam ao Assessor Contábil.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 Na CONGEMA, reorganizada por esta Lei, ficam instituídos os Cargosem Comissão de 1 (um) Contador-Geral e 1 (um) Contador-Geral Adjunto, que passam aTabela de Cargos e Salários instituída por Lei Municipal, com os vencimentos constantesno Anexo I desta lei.
Art. 21 Na CONGEMA, reorganizada por esta Lei, ficam criados 2 (dois) car-gos públicos de Assessor Contábil, para provimento efetivo após aprovação em concursode provas e títulos realizado pela edilidade, com os vencimentos constantes no Anexo Idesta lei.
Art. 22 Fica autorizado ao Poder Executivo abrir no orçamento para o exercí-cio de 2019, o Quadro de Despesas do órgão – Contadoria Geral do Município, com os devi-dos elementos de despesas, através de Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 23 Fica autorizado ao Poder Executivo a remanejar créditos orçamentá-rios e financeiros para a Contadoria Geral do Município, com a finalidade de execução dapresente lei, através de Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 24 Fica autorizada a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e doPlano Plurianual, com a finalidade de execução da presente lei, através de Decreto doChefe do Executivo.
Art. 25 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando asdisposições ao contrário.Gabinete do Prefeito, Cacimba de Dentro, 21 de dezembro de 2018.

VALDINELE GOMES COSTAPrefeito Constitucional
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ANEXO I
CARGO, SÍMBOLO, QUANTIDADE E VENCIMENTOS

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE VENCIMENTOContador-Geral SM-1 01 *Contador-Geral Adjunto SM-2 01 *Assessor Contábil ASS-1 02 R$ 2.000,00
* Os subsídios dos Secretários Municipais e Adjuntos são fixados em Lei Municipal conforme disposto no art. 29, V1, da ConstituiçãoFederal, só podendo ser alterados a cada quatriênio, razão pela qual não constam nesta tabela.

1 Constituição Federal
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998)'


