
  
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO 

Gabinete do Prefeito 
 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 11 DE ABRIL DE 2013. 

 
Dispõe sobre a criação dos cargos 

de Contador Geral, Controlador Geral, 
Procurador Jurídico Administrativo e 
Pregoeiro, do município de Campo 
Redondo, e dá outras providências. 

 
 
 

O POVO DA CIDADE DE CAMPO REDONDO, por seus 
representantes, aprovou, e EU em seu nome, SANCIONO a seguinte 
Lei: 
 
 

Art. 1º. Esta Lei Complementar cria os cargos de Procurador 
Jurídico Administrativo, Contador Geral, Controlador Geral e Pregoeiro do 
Município, define suas atribuições e dispõe sobre seus vencimentos. 
 

Capitulo I 
Da Procuradoria Jurídica Administrativa 

 
Art. 2º. São atribuições da Procuradoria Jurídica 

Administrativa do Município: 
I – Chefiar, superintender e coordenar as atividades jurídicas 

e procedimentos administrativos do Município; 
II – representar juridicamente e extrajudicialmente o 

Município;  
III – exercer as funções de consultori a jurídica do poder 

Executivo e da Administração Direta em geral; 

IV – promover a inscrição e cobrança da dívida ativa do 
Município; 

V – elaborar representações sobre inconstitucionalidade de 
leis, por determinação do Prefeito Municipal, ou de oficio; 

VI – patrocinar juridicamente as causas em que o Município 
de Campo Redondo-RN seja interessado com autor, réu ou interveniente; 
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VII – prepara informações e acompanhar processos de 
mandato de segurança impetrados contra atos do Prefeito, Secretários  
Municipais e Diretores da Administração Direta; 

VIII – acompanhar processos de usucapião e retificação de 
registro imobiliário para os quais o Município seja citado;  

IX – emitir parecer sobre matéria e processos 
administrativos submetidos ao seu exame; 

X – organizar e acompanhar, devidamente autorizada, os 
processos de desapropriação por interesse social ou utilidade publica; 

XI – funcionar nas hipóteses de locação, arrendamento e 
compra e venda de bens imóveis e semoventes do Município; 

XII – elaborar minutas de contratos e convênios; 
XIII – examinar projetos e autógrafos de lei, decretos, 

portarias, contratos, convenio, por solicitação do Prefeito ou Secretario 
Municipal; 

XIV – sugerir a adoção das medidas necessárias à educação 
das leis e atos administrativos normativos às regras e princípios da 
Constituição Federal, e Estadual, bem como a Lei Orgânica do Município 
de Campo Redondo-RN; 

XV – promover privativamente a cobrança judicial da divida 
ativa do Município, de natureza tributaria ou não, funcionando em todos 
os processos em que haja interesse fiscal do Município;  

XVI – representar a Fazenda Municipal em processos que 
versem sobre matéria financeira relacionada com arrecadação municipal; 

XVII – emitir parecer em matéria fiscal; 
XVIII – examinar as ordens e sentenças judiciais cujo 

cumprimento dependa de iniciativa do secretario Municipal de Finanças; 
XIX – manifestar-se, obrigatoriamente, sobre a concessão, 

nas execuções fiscais, de parcelamento de débitos, nos termos da lei; 
XX – promover ações regressivas contra ex-prefeitos, ex-

secretários municipais, ex-dirigentes de entidades da Administração 

Direta, e funcionários públicos municipais de qualquer categoria, 
declarados culpados de causa lesão a direitos que o município, ou outro 
réu, tenha sido judicialmente condenado a indenizar; 

XXI – promover a regularização e defesa dos bens públicos 
municipais dominais, de uso comum do povo e destinado a uso especial, 
em especial o Meio Ambiente; 

XXII – representar com exclusividade de fazenda do 
Município junto ao Tribunal de Contas; 
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XXIII – propor ação civil publica; 
XXIV – opinar sobre a elaboração, por parte da Comissão 

Permanente de licitação-CPL, de minutas-padrão de instrumentos 
convocatórios de licitações, contratos, convênios e outros atos jurídicos 
de relevância patrimonial, a serem observadas por toda a Administração 
e publicadas oficialmente; 

XXV – receber e apurar a procedência das denuncias contra 
órgão da administração publica municipal e contra servidores municipais 
e determinar a instauração das medidas legais cabíveis; 

XXVI – representar a Administração Publica Municipal junto 
aos Cartórios de Registo de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição 
ou averbação de titulo relativo à imóvel de patrimônio do Município; 
Representar a Administração Publica Municipal junto aos Cartórios de 
Registro de imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de 
titulo relativo à imóvel patrimônio do Município; 

XXVII – fiscalizar a legalidade dos atos da administração 
pública direta, propondo, quando for o caso, a anulação dos mesmos, ou, 
quando necessário, as ações judiciais cabíveis; 

XXVIII – sugerir ao prefeito do Município, dirigente de 
órgãos diretamente subordinados ao chefe do executivo as providencia 
de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse publico ou por necessidade 
de boa aplicação das leis vigentes; 

XXIX – propor, exclusivamente, ao prefeito, a abertura de 
concurso para provimento de cargos de Procurador Municipal; 

XXX – requisitar a qualquer Secretaria Municipal ou órgão 
Municipais, certidões, cópias, exames, diligencias, pericias, informações e 
esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades;  

XXXI – manifestar sua posição acerca da oportunidade e 
conveniência dos afastamentos de procuradores, bem como as férias e 
licenças; 

 

 
Capitulo II 

Da Contadoria Geral 
 

Art. 3º. São Atribuições da Contadora Geral do Município: 
I – escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, 

efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o 
controle contábil e orçamentário;  
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II – chefiar a escrituração das despesas e receitas do 
Município, superintender e coordenar as atividades de inerentes ao 
serviço; 

III – prestar contas aos Tribunais de Contas do Estado e 
União; 

IV – prestar contas dos auxílios de subvenções recebidos 
através de convênios, aos órgãos concessores, estaduais e federais; 

V – elabora e examinar empenhos de despesas, verificando a 
classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentarias, para 
o pagamento dos compromissos assumidos. Elaborar demonstrativos 
contábeis mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos 
ao controle da execução orçamentaria e financeira, em consonância com 
leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da 
situação patrimonial, econômica e financeira, detalhando as áreas de 
ensino-saúde e seus percentuais vinculados ás legislações pertinentes; 

VI – assinar balanços, balancetes e outros documentos 
contábeis, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas ao seu cargo. 

VII – acompanhar e controlar os resultados da gestão 
orçamentaria, financeira e patrimonial do Município de Campo Redondo; 

VIII – participar na elaboração de proposta orçamentaria 
(LOA), Programa Plurianual (PPA), e Lei de Diretrizes Orçamentarias 
(LDO); 

IX – classificar receitas; 
X – emitir empenhos de despesas e ordem bancaria; 
XI – relacionar notas de empenho, subempenho e estorno 

emitidos no mês, com as somatórias para fechar com despesas 
orçamentarias; 

XII – efetuar balanços e balancetes; 
XIII – registrar todos os bens e valores existentes nos 

órgãos públicos; 

XIV – controlar os serviços orçamentários, inclusive a 
alteração orçamentarias;  

XV – providenciar a guarda de toda a documentação para 
posterior analise dos órgãos competentes; 

XVI – elaborar registros contábeis de execução 
orçamentaria; 

XVII – elaborar mapas demonstrativos com elementos 
retirados do razão de toda a movimentação financeira e contábil; 
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XVIII – manter atualizada as fichas de despesas e arquivos 
de registros contábeis; 

XIX – relacionar restos a pagar; 
XX – relacionar e classificar a despesa e os empenhos de 

pessoal e dos recursos recebidos a qualquer titulo; 
XXI – elaborar demonstrativos da despesa de pessoal e dos 

recursos recebidos a qualquer título; 
XXII – analisar os balanços gerais e balancetes das 

despesas, objetivando o fornecimento de índices contábeis, para 
orientação da administração publica municipal; 

XXIII – coordenar controlar as prestações de contas de 
responsáveis por valores de dinheiro;  

XXIV – fiscalizar, controlar e codificar as entradas e saídas 
de matérias permanentes do almoxarifado, bem como, os bens 
adquiridos ou baixados para doação, permuta ou transferências;  

XXV – inventariar anualmente, o material e os bens móveis 
permanentes do município de Campo Redondo; 

XXVI – expedir termos de responsabilidade referente a bens 
móveis e imóveis de caráter permanente; 

XXVII – controlar as receitas, bem como conferir, 
diariamente extratos contábeis; 

 
XXVIII – zelar pelo compromisso financeiro no âmbito do 

município de Campo Redondo; 
XXIX – controlar os recursos extra-orçamentários 

provenientes de convenio; 
XXX – planejar os sistemas de registro de operações, 

atendendo ás necessidades administrativas e as exigências legais; 
XXXI – supervisionar os trabalhos de contabilidade dos 

documentos, analisando-os e orientando seu procedimento; 
XXXII – controlar e participar dos trabalhos de analise e 

conciliação de contas; 
XXXIII – supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e 

depreciação de veículos, maquina, utensílios e instalações; 
XXXIV – elaborar relatórios sobre a situação patrimonial 

econômica e financeira do município de Campo Redondo. 
XXXV – emitir parecer em matéria fiscal; 
XXXVI – examinar as ordens e sentenças judicias cujo 

cumprimento dependa de iniciativa do Secretario Municipal de Finanças; 
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XXXVII – manifestar-se, obrigatoriamente, sobre a 
concessão, nas execuções fiscais, de parcelamento de debito tributário, 
nos termos da lei; 

XXXVIII – opinar sobre elaboração, por parte da Comissão 
de Licitação - CPL, de minutas-padrão de instrumentos convocatórios de 
licitações, contratos, convênios e outros atos contábeis de relevância 
patrimonial, a serem observadas por toda a Administração e publicadas 
oficialmente. 

 
Art. 4º.  O controle da escrituração financeira e contábil do 

Município será de total responsabilidade do contador Municipal.   
 

Art. 5º. O Contador Municipal poderá requerer toda a 
documentação necessária à realização de seu trabalho aos funcionários 
públicos municipais lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento ou 
a qualquer órgão da administração direta. 

 
 
 

Capitulo III 
Da Controladoria Geral 

 
Art. 6º. São atribuições do Controlador Geral do Município: 
I – analisar, quando houver, a regularidade de programação 

orçamentaria e financeira, verificando o cumprimento das metas 
programáticas e orçamentarias; 

II – fiscalizar comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quando à eficácia, eficiência e economicidade, da gestão orçamentaria, 
financeira e patrimonial de seus órgãos; 

III – fiscalizar e avaliar, em auxilio a missão institucional de 
controle externo ás operações de credito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres do município, quando for o caso; 
IV – analisar a escrituração contábil e a documentação 

correspondente; 
V – acompanhar a celebração de convênios e examinar as 

despesas correspondentes, quando houver; 
VI – fiscalizar a acompanhar, para fins de colaborar com 

posterior registro no tribunal de Contas do Estado, os atos de admissão 
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de pessoal, a qualquer titulo, executadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão e designar para função gratificada; 

VII – acompanhar, junto ao Tribunal de Contas, os 
processos de prestações de contas e demais processos administrativos 
referentes ao Município de Campo Redondo; 

VIII – avaliar as ações administrativas e de gestão fiscal, 
por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, 
operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e  
economicidade;  

IX – fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas da gestão 
e a eventual execução de programas do Poder Publico Municipal; 

X – apoiar na fiscalização do atingimento das metas fiscais, 
físicas e de resultado dos órgãos, quanto à eficácia, a eficiência e a 
efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração 
Publica Municipal; 

XI – comprovar a legitimidade dos atos de gestão; 
XII – supervisionar as medidas adotadas para o retorno da 

despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos 
termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/200; 

XIII – efetuar o controle da destinação de recursos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000; 

XIV – realizar o controle sobre o cumprimento regular das 
atividades da Câmara Municipal, nos termos da Constituição Federal e da 
LC nº 101/2000, informando sobre a necessidade de providencia e, em 
caso de não atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado; 

§1º - Para o cumprimento de suas atribuições, o Controlador 
Geral poderá: 

a)  determinar, quando necessário, a realização de 
inspeção ou auditoria para apurar eventuais ou fatos posto ao seu 
conhecimento; 

b) dispor sobre a necessidade da instauração de serviços 

seccionais de controle interno nos demais órgãos da Prefeitura Municipal, 
ficando, todavia a designação os servidores a cargo dos respectivos 
órgãos e entidades; 

c) utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos 
princípios de controle interno da INTOSAI – Organização Interna de 
Instituições Superiores de Auditoria; 

d)  regulamentar as atividades de controle através de 
instruções normativas, inclusive quanto ás denuncias encaminhadas pelos 
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cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à 
Controladoria Geral do Município sobre irregularidades ou ilegalidades na 
gestão do Executivo municipal; 

e) verificar as prestações de contas dos recursos públicos 
recebidos pelo Município, bem como o repasse constitucional efetivando a 
Câmara Municipal; 

f) opinar em prestações ou tomadas de contas, exigidas 
por força de legislação; 

g) criar condições para o exercício do controle social; 
h) concentrar as consultas formuladas ao Sistema de 

Controle Interno; 
i) responsabilizar-se pela disseminação de informações 

técnicas e legislação aplicável ao controle interno da Prefeitura Municipal; 
§2º - As informações repassadas ao poder Legislativo 

Municipal ou outras informações necessárias para subsidiar o relatório de 
Gestão Fiscal do Chefe do poder Executivo e o relatório resumido da 
execução orçamentaria, ambas previstas, respectivamente, nos árticos 
arts. 52 e 54 da LC n° 102/2000, será assinado pelo Controlador geral do 
Município quando for o caso. 

§3º - O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e 
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência 
do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a 
elaboração de parecer e relatórios destinados a autoridade competente, 
sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal; 

 
Art. 7º. A Controladoria cientificará bimestralmente, por 

meio de relatório fundamentado, o Prefeito Municipal, sobre o resultado 
das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo: 

I – as informações sobre a situação físico-financeira e 
contábil da Prefeitura; 

II – apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de 

irregulares, praticados por agentes públicos do Poder Legislativo; 
III – avaliação de suas atividades de controle interno. 

 
§1º - Constatada irregularidade ou ilegalidade pela 

Controladoria, esta cientificará a autoridade responsável para a tomada 
de providencias, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de 
esclarecimento sobre os fatos levantados. 
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§2º - Não havendo a regularização relativa a 
irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos 
apresentados como suficientes para elidi-Ias, o fato será documentado e 
levado a conhecimento do prefeito Municipal, ficando à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
Art.8º. O Prefeito regulamentará a forma pela qual qualquer 

cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados 
oficiais da Prefeitura Municipal, relativos à sua gestão administrativa e 
financeira. 

 
 

Capitulo IV 
Do Pregoeiro 

 
 

Art.9º. São atribuições do Pregoeiro do Município: 
I – Identificar a modalidade de licitação mais benéficas para 

a administração publica; 
II – Elaborar o edital licitatório e tomar providencia para sua 

publicação;  
III – Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
IV – Conduzir o procedimento licitatório; 
V – Aprovar ou não o credenciamento dos interessados; 
VI – Receber as declarações dos licitantes do pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes 
contendo as propostas e os documentos de habilitação; 

VII – Abrir os envelopes-propostas; 
VIII – Decidir a ordem das propostas classificadas e 

desclassificadas, além da seleção dos licitantes que participantes da fase 
de lances; 

IX – Negociar o preço, visando sua redenção; 
X – Decidir acerca dos recursos eventualmente 

apresentados, 
XI – Decidir sobre outros casos envolvendo a licitação. 

 
 

Capitulo V 
Dos Cargos e vencimentos 
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Art. 10. Ficam criados os seguintes cargos comissionados, 

de livre nomeação e exoneração: 
I – Um Procurador Jurídico Administrativo 
II – Um Contador Geral 
III – Um Controlador Geral 
IV – Um pregoeiro 

 
Art. 11. O Procurador Jurídico Administrativo e o Contador 

Geral receberão uma remuneração mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), enquanto que o Controlador Geral e o Pregoeiro perceberão a 
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 
vencimentos. 

 
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013, revogando as 
disposições em contrario. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, palácio 

“MANOEL NORBERTO DA COSTA”, em 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES 
Prefeito 


