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DECRETO Nº 927/2014 
de 25 de setembro de 2.014 

"Regulamenta a lei instituidora do Sistema de Controle Interno e dá outras providências". 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, Esta90 de 

São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 

etc; 

CONSIDERANDO que o Município instituiu o Sistema de Controle Interno Municipal, 
por meio da Lei Municipal nº 932, de 03 de setembro de 2.014, em obediência às 
orientações do Tribunal de Contas cio Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO que a lei instituidora determina que seja nomeado um servidor efetivo 
para exercer as funções de Controlador Interno Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de se fixar com retidão o percentual da grutificação a ser 
paga ao servidor nomeado, bem como garantir autonomia e independência na prestação 
dessa importante função. 

D E CRETA: 

Art. 12. Fica fixado, a título de gratificação, o percentual de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o respectivo vencimento do servidor efetivo que vier a exercer a função de 
Controlador Interno Municipal de Nova Canaã Paulista. 

Art. 22. O Controlador Interno Municipal exercerá suas funções com total 
autonomia e independência, podendo solicitar informações a quaisquer agentes públicos ou 
ainda terceiros que tiverem alguma relação jurídica com a Administraç5o Municipal, bem 
corno adentrar em qualquer setor, departamento ou unidade administrativa, 
independentemente de autorizaç5o, relatando, em cada caso, a diligência efetuada. 

Art. 32, Em caso de apreensão de: documentos ou bens móveis para análise, o 
Controlador Interno Municipal deverá elaborar respectivo auto, colhendc ü assinatura do 

agente responsável. 

Art. 4º. A fim de dar segurança jurídica e autonomia, o Controlador interno 
Municipal exercerá as atribuições da função, no mínimo, até o térrnino do mandato do 
Prefeito que o nomeou, podendo apenas exonerar-se de seu encargo por pedldo próprio ou 
por meio de processo administrativo ínstaurado exclusivamem:<:: nara esse fim. 
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Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista, 
25 de setembro de 2.014 

Registrado em livro próprio. Publicado por afixação no lugar de costume. Determinada a 
publicação na imprensa regional. 
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