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                  PORTARIA Nº 082, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 

                               Dispõe   sobre   a   designação   da   servidora  municipal, Luana          
                                  Aparecida Aquino Ramos para   exercício de   função   gratificada  
                               de   Agente   de   Controle  Interno  dos  Òrgãos   e/ou  Unidades        
                               Administrativas da Prefeitura  Municipal  de  Santa  Ernestina,  e   
                               dá outras Providências. 
 

 
                    MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito Municipal de 

Santa Ernestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei; 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Fica designada a servidora pública, Luana Aparecida Aquino 

Ramos, portadora do RG nº 40.263.866-9, titular do cargo efetivo de 
Escriturário (a) no Quadro de Servidores Públicos Municipais, para responder 
pelo Controle Interno da Administração Direta do Município de Santa Ernestina, 
conforme preceitua o artigo 35 da Constituição Federal, c/c o disposto na Lei 
Complementar nº 357, de 18 de março de 2014. 

 
§ 1º - A servidora ora designada por força da presente portaria fará jus à 

percepção correspondente  R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês que será 
acrescida aos  seus  vencimentos. 

 
§ 2º - Fica assegurado à servidora municipal efetiva, que trata este 

artigo, o direito de ser reconduzida ao cargo de origem, sem qualquer 
indenização  quando cessar a designação para  o exercício dessa designação. 

 

Art. 2º - Para fins desta Portaria, considera-se Controle Interno, um 

conjunto de métodos e processos adotados com a finalidade de comprovar 
atos e fatos, impedir erros e fraudes e otimizar a eficiência do Poder Executivo 
Municipal. 

 

Art. 3º - Para o exercício de suas atribuições, ao responsável compete 

avaliar o cumprimento dos programas e metas do PPA e LDO, bem como 
controlar execuções dos orçamentos anuais do município e as demais 
atribuições contidas dos Incisos I a VI , da Lei Complementar nº 357/2014, c.c. 
o artigo 74 da Constituição Federal. 

 

Art. 4º - Até o último dia útil do mês subseqüente ao término de cada 

quadrimestre, a  servidora designada na forma desta Portaria, deverá lavrar 
relatórios e ou pareceres relacionados com o período abrangido pela inspeção, 
e, quando requisitados, colocá-los a disposição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em cumprimento à prescrição contida no parágrafo 
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único, do artigo 61, das Instruções nº 02/2008, daquele órgão estadual de 
fiscalização. 

 
Parágrafo Único – Constatada a ocorrência de ofensa aos princípios 

consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, fica a responsável ora 
nomeada, obrigada a comunicar o fato ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, no prazo de até 03 (Três) dias da elaboração do relatório ou 
parecer respectivo. 

 

Art. 5º - Fica garantido à responsável pelos trabalhos estabelecidos na 

Portaria, livre acesso a documentos e banco de dados disponíveis em todos os 
órgãos e/ou unidades da administração. 

 
Parágrafo Único – O agente Público que, por ação ou omissão, causar 

embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da responsável pelo 
controle interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à 
pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 
 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão 

à conta de dotação própria consignada na LOA – Lei Orçamentária Anual 
vigente. 

 

Art.  7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Santa Ernestina/SP, 01 de Agosto de 2019 
 
 
 

MARCELO APARECIDO VERONEZI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de 
costume e enviada para publicação. 

 

 

            TELMA REGINA LEGRAMANDI CIMATTI 

                                                          Secretária 

 


