
                  PARECER N° 02, DE 23 DE MAIO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 

O PROJETO DE LEI N° 22, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 

de Inhacorá e dá outras providências. 

O projeto em análise, visa criar o Sistema de Controle Interno do 

município e prevê a criação de um (01) cargo de Controlador Interno, tendo como 

forma de recrutamento o concurso público, pelo qual o cargo passará a integrar o 

Plano de Classificação de Cargos e Funções do Município de Inhacorá, Lei n° 067/94.  

Em análise à matéria em tela, verifica-se que quanto à iniciativa tal 

propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado ao Art.34, da 

Constituição Federal, inciso IV, que diz que é de competência do Prefeito propor à 

Câmara a criação e a extinção de cargos, funções ou empregos públicos. 

Considerando o art.74 da Constituição Federal que diz: 

“Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 

bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres da União;” 

 

Considerando, nesse sentido, a relevância do controle interno na 

detecção e correção de irregularidades administrativas, no aprimoramento da gestão 

pública, no recebimento de reclamações ofertadas por cidadãos e na promoção da 

transparência e do controle social, atividades que concorrem, de forma decisiva, para 

prevenção de ilícitos mais graves, como atos de corrupção e improbidade 

administrativas.  



Conclui-se que o projeto, do ponto de vista de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, está apto para votação. 

Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão 

do Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 022/2019. 

Este é o parecer. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

23 de maio de 2022. 

 

__________________________________________ 

Edelvan Cossetim da Silva– Relator 

 

 

____________________________________________ 

Roque Clairto da Silva - Presidente- De acordo com o Relator. 

 

 

______________________________________ 

          Arnaldo Mariano de Oliveira- Secretário- De acordo com o Relator 

 

 


