
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

PROJETO DE LEI N° 002/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 

EMENTA: "Altera o § 1° do Artigo 15 da Lei 

Municipal n° 905/2017, de 03 de março de 2017". 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei 

Orgânica do Município; 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte LEI: 

Art. 1° - O § 1° do Artigo 15 da Lei Municipal n° 905/2017, de 03 de março 

de 2017, passa a conter a seguinte redação: 

"§ 1°. A função acima será ocupada por servidor de carreira, aprovado 

em concurso público e que tenha formação em nível superior". , 

direito ou economia. 

Art. 2° -Permanecem em vigor todas as demais disposições da Lei 

Municipal n° 905/2017, de 03 de março de 2017. 

Art. 3° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 

Potim, 20 de janeiro de 2020. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria Cc~í,potim.sp.gov.br 

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

PROJETO DE LEI N° 002/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, 

O presente projeto de lei, visa adequar os requisitos de qualificação acadêmica 

para o preenchimento da função de Controlador Interno Municipal. Observando o "Manual Básico 

— O Controle Interno do Município" expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

no ano de 2015, no item 7 denominado "O Controlador Interno", diz que: 

"Ainda nesse aspecto, a normatização deverá dispor sobre a qualificação do 

Controlador em grandes cidades com mais de 100.000 habitantes, que será graduado com 

ensino superior em áreas correlatas a Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão de 

Políticas Públicas, Economia ou outras áreas de conhecimentos que envolvam em sua grade 

curricular a área da Administração Pública". Que não é o caso do nosso Município de Potim, 

podendo 0 ocupante do cargo de Controlador Interno ter formação acadêmica em qualquer área. 

Ainda sobre o assunto, segundo pesquisa desenvolvida por duas técnicas do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais "conclui-se que os recursos humanos qualificados e 

capacitados tecnicamente, com experiência em administração pública, atualizados, 

comprometidos com a Instituição, independentes em sua atuação profissional, que tenham um 

bom relacionamento com os demais servidores e que tenham, acima de tudo, uma postura ética 

e moral são os principais responsáveis pelo sucesso de um Sistema de Controle Interno". 

No aguardo da aprovação da presente propositura, 

Cordialmente, 

áw1 ~ ~ ,,,_~__~ . ~. 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretariana,potim.sp.gov.br

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 


