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LEI MUNICIPAL Nº. 047/2018

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CONTADORIA
GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA
DE DENTRO, SUAS ATRIBUIÇÕES, COMPOSI-
ÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, dentrodas 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 Câmara Municipal de Cacimba de Dentro aContadoria Geral da Câmara Municipal de Cacimba de Dentro - CONGEC, definindo suasatribuições, composição e dispõe sobre o regime jurídico dos seus integrantes, nos ter-mos da Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2º A CONGEC é constituída do seguinte cargo:I – Contador-Geral;Parágrafo Único. O cargo constante no inciso I deste artigo será nomeado emcomissão pelo Presidente da Câmara Municipal;
Art. 3º A CONGEC, pertencente ao Poder Legislativo, orientada pelos Princí-pios da Legalidade e da Indisponibilidade do Interesse Público, tem, com fundamento naConstituição Federal e na Lei Orgânica do Município, as seguintes atribuições:I - Prepararasconta legislativas;II - Controlar a execução do orçamento público municipal atinente ao legislati-vo,combasenaLeideDiretrizes Orçamentárias eoPlano Plurianual;
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Gabinete do PrefeitoIII – Colaborar com as ações do Poder Executivo Municipal na elaboração doPlano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, participando in-clusivedasaudiênciaspúblicas;IV - Trabalhartodososempenhos,ordens de pagamentos e serviços, e liquida-ção das despesas, na orbita do Poder Legislativo Municipal;V - Elaborar Resoluções de orientação geral sobre contabilidade pública, dirigidaaos membros do Poder Legislativo Municipal;VI - Controlar os limites de despesas com pessoal previsto em Lei;VII - desempenhar outros atos e atribuições atinentes à sua atuação.VIII – 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 Câmara Municipal, transparência na aplicação dos recursos, a de-fesa do erário e do interesse público definido pelas leis vigentes e serão exercidas pelaCONGEC.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES, PROIBIÇÕES E VEDAÇÕES DO INTEGRANTE DA CONGEC

Art. 5º O Contador-Geral da Câmara Municipal de Cacimba de Dentro será es-colhido dentre contadores regularmente inscritos no Conselho Federal de Contabilidadeatravés de seus regionais e nomeado em comissão pelo Presidente da Câmara Municipal.
Art. 6º Compete ao Contador-Geral da Câmara Municipal de Cacimba de Den-tro, sem prejuízo de outras atribuições previstas em Lei:I – chefiar a CONGEC, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;II - a responsabilidade contábil portoda a contabilidade da Câmara, chancelan-doamesma;III - ser apontado perante o Tribunal de Contas como o contador responsávelpela contabilidade pública do legislativo;IV – coordenar e orientar todas as ações e atos administrativos da CONGEC;V – prestar assessoramento ao Presidente, à Mesa, às comissões, aos verea-dores e aos demais servidores sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamen-tária e tributária;VI - compilar informações de ordem contábil para orientar decisões;VII - elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade;
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Gabinete do PrefeitoVIII - escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escritura-ção cronológica ou sistemática;IX – fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais efinanceiros;X - organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou geren-cial; XI - revisar demonstrativos contábeis;XII - emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tri-butária; XIII - orientar e coordenar trabalhos de tomadas de contas de responsáveispor bens ou valores;XIV - orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil – fi-nanceira; XV - preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimoniale orçamentária;XVI - orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoni-ais; XVII - assessorar a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento sobre amatéria orçamentária e tributária;XVIII - controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos ser-vidores; XIX - atualizar-se quanto à efetiva realização de despesa e repasses no âmbitodo poder legislativo com vistas ao cálculo de despesa e limites constitucionais ou legaisque a Câmara Municipal esteja sujeita;XX - elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter obrigató-rio, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em atendimento a de-terminações do Presidente;XXI - assessorar as áreas técnicas na construção e manutenção do PortalTransparência do Legislativo;XXII - executar outras tarefas correlatas, como gerar programas do TCE e aosdemais Órgãos Públicos que necessitem dados contábeis e outros programas que vierema ser implantados;XXIII - Zelar pela pontualidade e cumprimento dos prazos das prestações de con-tas bimestrais e balanços do Município;XXIV - desempenhar outros atos e atribuições atinentes à sua atuação.
Art. 7º São prerrogativas do Contador-Geral da Câmara Municipal de Cacim-ba de Dentro:
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Gabinete do PrefeitoI – 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 da Câmara Municipal quando o in-teresse do serviço o exigir;IV – não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade comsua consciência ético-profissional;V – ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione re-partição pública do Município e requisitar documentos e informações úteis ao exercícioda atividade funcional.
Art. 8º São deveres do Contador-Geral da Câmara Municipal de Cacimba deDentro, além daqueles decorrentes do exercício das funções públicas, previstos no Esta-tuto dos Servidores Públicos Municipais: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 Presidente da Câmara Municipal providências tendentes aoaperfeiçoamento dos serviços.
Art. 9º Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aoContador-Geral da Câmara Municipal de Cacimba de Dentro 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 da Câmara Municipal de Cacim-ba de Dentro para obter qualquer vantagem.
Art. 10 Não poderão servir sob a chefia imediata de Co Contador-Geral daCâmara Municipal o seu cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 11 Na CONGEC, instituída por esta Lei, fica instituído o Cargo em Comis-são de 1 (um) Contador-Geral, com os vencimentos constantes no Anexo I desta Lei.
Art. 12 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
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ANEXO I
CARGO, SÍMBOLO, QUANTIDADE E VENCIMENTOS

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE VENCIMENTOContador-Geral CG-1 01 2.500,00


