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Lei Complementar n.o 012, de 14 de novembro de 2013. 

"DISPÕE SOBRE CRIAçÃO DE CARGOS 

DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÁNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, definida pela lei D.o 840/01, um cargo de provimento efetivo de 
"MÉDICO PEDIATRA", com carga horária de 20 (vinte) horas semanal, com padrão de 
vencimento "Q", no valor de R$ 6.248,32 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e 
dois centavos), mensais, e será regido pela Lei Complementar 07/2013 - Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos de Guzolândia. 

Parágrafo único * As funções e requisitos para provimento do cargo criado 
pelo "caput" deste artigo são as constantes do Anexo II-3 da Lei n.o 1141/07, de 10 de janeiro 
de 2007. 

Artigo 2° - Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.o 840/01, um cargo de provimento efetivo de 
"MÉDICO GINECOLOGISTA", com carga horária de 10 (dez) horas semanal, com padrão 
de vencimento "X", no valor de R$ 3.124,20 (três mil. Cento e vinte e quatro reais e vinte 
centavos), mensais, e será regido pela Lei Complementar 07/2013 - Regime 'Jurídico dos 
Servidores Públicos de Guzolândia. 

Parágrafo único * As funções e requisitos para provimento do cargo criado 
pelo "caput" deste artigo são as constantes do Anexo II-2 da Lei n.o 1141/07, de 10 de janeiro 
de 2007. 

Artigo 3° - Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.o 840/01, um cargo de provimento efetivo de ~. 
"CONTROLADOR INTERNO", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com 
padrão de vencimento "K", no valor de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), 
mensais, e será regido pela Lei Complementar 07/2013 - Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Guzolândia. 

Parágrafo Único - A13 funções do cargo criado pelo "caput" deste artigo, são j 
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as constantes do Anexo I, que fica fazendo;parte integrante da presente Lei. 

Artigo 4°. 
as disposições em contrário. 

Esta Lei err' 

Prefeitura Municipal de 

• 

Registrado em'itvro P.tPprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, por afixação rl6.Quàdro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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ANEXO I 

Cargo: CONTROLADOR INTERNO 

1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

- Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar trabalhos de nível técnico de ampla 

complexidade, consistindo no exame e análise de documentos e atos nas áreas de controle de 

gestão, gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoas, de suprimento de bens e 

serviços e operacional, emitir relatórios de auditoria, certificados, pareceres e informações 

técnicas e executar demais atividades estabelecidas na legislação específica 

2. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

- realizar auditoria nas áreas contábil, financeira, orçamentária, de pessoal e demais sistemas 

administrativos e operacionais; 

- fiscalizar, permanentemente, órgãos e entidades da administração direta e indireta, quanto ao 

ctimprimentodas leis, normas de orientação financeira e outros normativos, inclusive os 

oriundos do próprio governo municipal, na execução dos planos, programas, projetos e 

atividades que envolvam aplicação de recursos públicos; 

- realizar avaliação periódica dos controles internos, visando o seu fortalecimento, a fim de 

evitar erros, fraudes e desperdícios; 

- elaborar normas complementares e operacionais no âmbito da competência do órgão gestor 

do controle interno; 

- examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta e indireta, 

responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal; 

- emitir relatórios, certificados e pareceres sobre demonstrativos contábeis, prestações de 

contas e demais atos de gestão dos órgãos que compõem a administração pública municipal; 

- avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e ajustes de qualquer 

natureza; 

- acompanhar a implementação das recomendações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas 

do Estado, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União; 

- realizar tomada de contas especial' em casos de fraude, desvio ou aplicação irregular de 

recursos públicos, mediante ordem de serviço; 

- participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria e do Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria, nos prazos estabelecidos no cronograma de atividades; 

- examinar a legalidade dos atos de admisSão, concessão de melhoria, progressão, promoção 

ou desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, excetuadas 

as nomeações para cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. 

- observar normas de segurança individual e coletiva; 

- zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que he forem 

confiados; 

- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo. 

3. REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Superior - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
 J 
graduação de nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
4. RECRUTAMENTO: Mediante concurso publico de provas ou de provas e títulos. ~ 
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