
Objeto: Dispõe sobre concessão de gratificação por
acúmulo de funções a servidor que especifica.

JOÃO ANTÔNIO LOUREIRO, Vereador Presidente
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Potirendaba-SP, usando de suas
atribuições legais e com base no Artigo 22, Inciso IV, letra "f', do Regimento
Interno da Câmara Municipal e em conformidade com a Lei Complementar
066/2.022;

Considerando a solicitação do servidor Reginaldo Rodrigues Gomes, matricula
27-1, ocupante do cargo efetivo de Diretor de Finanças da Câmara Municipal de
Potirendaba, que além de suas atribuições definidas em lei, esta realizando
habitualmente funções adicionais distintas das atribuições de seu cargo de
origem, a saber: Responde pelo CONTROLE INTERNO, nomeado pela Portaria
n 116/2013, de 01 de Outubro de 2013, para: I - realizar acompanhamento,
levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil,
financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal de
Potirendaba, com vistas a verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão
dos responsáveis e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e

eficácia; II - examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras,
qualquer que seja o objetivo, inclusive os relatórios de gestão fiscal, da Câmara
Municipal; III - examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesas da
Câmara Municipal e dos responsáveis por bens e valores pertencentes ou

confiados ao Legislativo; IV - verificar o cumprimento do limite da despesa total
com pessoal do Poder Legislativo, inclusive no que se refere ao atingimento de

metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar
101/2000, informando a Presidência sobre a necessidade de providências; V -
supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo para o retorno da
despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da
Lei Complementar 1010/2000 - Lei Responsabilidade Fiscal; VI - orientar os
gestores da Câmara Municipal no desempenho efetivo de suas funções e
responsabilidades; VII - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual e nos programas de trabalho constantes do orçamento da Câmara

Municipal; VIII - apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão
institucional; IX - promover auditorias internas periódicas, para assegurar o

PORTARIA N 227/2.022
DE 01 DE ABRIL DE 2.022

Câmara Municipal de Potirendaba
Largo Bom Jesus, 916 - Fone: (17) 3249-1551 - CEP 15105-000

Potirendaba - SP

C.N.P.J. N"51.857.860/0001-87
site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br     e-maii: cmpotirendaba@velbras.com.br



RESOLVE:

Art. Io Conceder ao servidor Reginaldo Rodrigues Gomes, de provimento
efetivo, ocupante do cargo de Diretor de Finanças do Quadro de Pessoal da
Câmara Municipal, com fulcro na Lei Complementar 066/2.022 "Dispõe sobre a
criação de gratificação por acúmulo de funções, acresce o Inciso XII ao Art. 65
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cumprimento das melhores práticas de gestão na Câmara Municipal e, em caso de
constatação de falhas ou irregularidades, recomendar as medidas aplicáveis; X -
promover auditorias extraordinárias determinadas pela Mesa Diretora da Câmara
Municipal; XI - propor à Mesa Diretora a expedição de atos normativos
concernentes à execução e controle da gestão contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da Câmara Municipal, quando necessário; XII -
desenvolver outras atividades inerentes à função do Sistema de Controle Interno,

determinadas por normas e legislações vigentes; XIII — realizar o controle dos
limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar; XIV -
examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade
das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade; XV- analisar os processos de adiantamento de
viagem, emitindo parecer após a devida prestação de contas e XVI - O Relatório
de Gestão Fiscal do Legislativo, previsto no artigo 54 da Lei Complementar 101
de 04 de maio de 2000; Responde pela OUVIDORIA, nomeado pela Portaria
206/2020 para: I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos

considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que
violem os direitos individuais ou coletivos; II - receber sugestões de
aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da
Câmara Municipal; III - diligenciar junto às unidades administrativas
competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das

comunicações mencionadas no inciso anterior; IV - manter o cidadão informado

a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades
administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo,
garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos
resultados alcançados; V - organizar e manter atualizado arquivo da

documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas.

Responde pelo ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, através da
Portaria n 224/2022, de 03 de Janeiro de 2022, ATENDIMENTO AO
CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS;
PORTAL TRANSPARÊNCIA, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO
CIDADÃO"), sem, para tanto, deixar de realizar suas atividades funcionais

cotidiana;
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Suemily Mazzuca Chaves
Diretora de Secretaria

Registrada e Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Potirendaba, na
data supra.

Ver" - Ofião Antônio Loureiro
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Potirendaba
Em 01 de Abril de 2.022
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da Lei Complementar n 002/2.007 e dá outras providências", Gratificação por
Acúmulo de Funções no percentual de 30% de acordo com o Decreto Legislativo
n 285/2022, de 22 de Março de 2022, calculados sobre sua remuneração,
acrescido pelas incorporações autorizadas pela legislação municipal, a partir de
01 de abril de 2.022.

Parágrafo único - O servidor fará jus ao beneficio enquanto permanecer no
desempenho das funções adicionais habituais.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


