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ESTADO DERORAIMA

Prefeitura Municipal de Caracaraí

GABINETE DO PREFEITO

LEI N', 57612ít114.
Dispõe sobre a Criação da Secretaria
Municipal dc Convônios do Município,
absorvendo, criando, extinguindo ou alterando

a estrutura de

i^

existentes no
tla
subvenções
e
tleprrrtamento de Convênio

cirrgo§

Prefeitura de Caracaraí-RR.

O PRET.EITO MUNICIPAL DE CARACARAÍ, ENILDO DANTAS
DIAS NOVO ,fÚNfOn. no uso das suas atribuições legais, com espeque na

Constitgição Fecleral e nos r\fiigos 17. inciso Vl, uo Ar1. 83. inciso XII e XIlt ambos da
Lei Orgânica do Município, bem como, nos ditames da Lei n" 101i2000, faço saber que
a Câmara Mur:icipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DA UNIDAI}R ADMINISTRATIVA

Art.

1o

cle Convêuios do Mu.nicípio cle C)aracaraí,
do Gabinete clo Pref'eitcl, contbrme a Lei no

- Fica criada a Secretaria Municipal

cleixando de ser um Departamento auxiliar

48212009. Clonstituindó-t" u* orgão inclependente na estrutura organizacional da
prel'eitura, mantendo subordinação hier:ár:quica ascendente, ao CheÍ'e do Executivo,
tiurcionanclo cle fonna integrada com os demais órgãos cla estrutura'

Art.2o

- Extingue-se a composição

aclotada pelo artigo 15. subitem

ll

da Lei n"

48212009.

Afi. 3o - A uniciade admirristrativa que ora se cria passa a atender. tamhem, o disposttl
no Art. 94 da Lei Or:gânica do Município e o riisposto na Lei no 101/2000 (Lei de
responsabiliclade fi scal).

CAPÍTI"]LO

II

DA COMPETENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 4,, - A Secretalia de Convênios do Município compreeude as atividacies de
acomparhar captação de recursos, execução de cotrvênios e contratos de Íepasses.

prestar contas. arcluivar e gerenciar os processos oriuuclos destes' Alóm de contribuir
.o* o, demais orgãos integrantes da Adrninistração Pública Mutlicipal, para uma
gestão embasada nãs pr:incípios da legalidade, cta legitimiclade. da economicidade, da
iazoabiliciacle e cla moralidade na prática dos atos administrativos.
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Art. 5" - No cumprimento clas atirriclades rnencionadas no arligo anterior, a Secretaria
Convônios do Municipio. sem prejuízo da competência constitucional e orgânica

de
de

outros órgãos. cornpete:

i * Analisar editais, emendas

e propostas de parcer:ia e cooperação, nas esíbras Estadual,

Federal;

II *Illaborar.iuntamente corn

as den"rais Secretarias do Município, sotrretudo o setor de
engenharia. projetos e plopostas para submeter à captação cle recnrsos;

lii -

Gerenciar
atualizado;

IV

-

V

*

o Po$al de Convônios clo governo federal

-

SICONV, mantenclo-o

Prestar contas dos recursos oriundos cle contratos dc repasses e convônios:

Inlbr:nrar ao Prel'eito e ao Presidente da Clâmara soble qualcluer irregularidade ou
ilegalidacle na execução clos contratos de repasses e convônios;

prestar inÍbnnações ao Legislativo Municipal, aos 'l'ribunais de
Contas Estadual e Federal, sobre daclos de execução e prestação de contas de contlatos
de repasses e convênios;

Vl - Por solicitação.

VII * Auxiliar e

acompanhar auditorias exlernas oÍicializadas pelos ór:gãos de
cclmpetência institucional ;

Vru

- Sugerir meclidas de rnelhoria

na execução dos contratos de repasses e convônios,

na busca de contribuir para clespertar e orientar qllanto a medidas de controles que
atendam a legislação enr vigência. Cr:iando uma cultura de resporrsabiliclade mutua na
execução de convênios e contratos de repasses.

lX -

Acornpanhar juntarnente corn as clemais Sccretarias e setor de engerúaÍra à
execução lisica de contratos e/ou convênios. dos quais constem o Município como
convenente/executor ou concedente;

CAPITULO

IIl

DOS CAi{COS E, PIIOVIMENTO
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comissionada'
Art. 6u - O cargo de Secretário c1e Clonvênios clo Município terá função
livre nomeação e exoneração do Chele do Executivo'

c1e

pelo

Unico - O Secretár:io de Convênios do Município será nomeado
cheÍi: cio Executivo Municipal, <lentre os profissionais de preÍbrôncia,
gerencia clo
graduados em administração .o* .*p.riência comprovacla eln
*
Secretário
de
status
terá
portal de Convôr-rios clo Governo Federal SICIONV e
MuniciPal.

Par:ágraÍb

composta
Art. 7o - A estrutura lrrncional da Secr:etaria cle Convênios do Município será
um de
preÍbrôncia'
de
pelo Secretario, conÍbrme parágrafb úniccl clo arligo anterior,
.*gn Ef-etivo paÍa o C-'argo c1e Chefe de planejarnento e projetos e u1n assessor paÍa a
função de Divisão de gestão de contratos e contas'

organizacional da Secretaria de
§1,, - Ficará, pois, criada na estrutura
e a assessoria
Convênios do Município a chel-ia <1e plane.famento e projetos
para gestão de contratos e contas'
cie plane.iantento e projetos auxiliar:á o secretário de
de conr'ônios e
Convônios no processo ciô captação cle reoursos para propostas
Feclerais e no
contratos de ripasser, ,ru pi.rtação de contas dos recursos
as
planejamento ,làs ações cla secretaria. Sendo o responsável por alimentar
da
Poftal
no
informações de anctamentos dos convônios e contratos cle repasses
TransParência MuniciPal.

I * A Chelia

assessor de gestão de contratos e cotltas auxiliara no
junta a Secretaria de
gerenciamento e controles clas contas" veriÍ.rcando
termos de
Finanças quanto ao atendimento r1a contraparticla Íinanccira dos
auxiliará no
conlratos e convênios firmancio com a esfera Estaduai e Fecleral'
contratos
de
termos
prçcesso de prestação cle cclntas e coutrolará a vigência dos
com Empresas
e aditivos oom6 os órgãos concedentes <le recursos bem cgfilo
responsáveis pela execução dos objetos conveniados'

II

§2"
''

-0

()

provimeuto tlos cargos previstos no caput cleste artigo

.or.ur*o público" e/ou por nomeação

SEIA

feito por

para cargo conrissionado.

no âmbito cia
8o - E vedada a nomeação para o exercício do cargo ou função
nos
últimos 05
sido
Secretaria de Convênios do ilrtunicípio. de pessoas que tenhar
(cinco) arios:

4fi.

+
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
- caracaraí (RR) - CEP 69360-000 fone/Fax (095)3532-1313

s/no - centro

ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Caracaraí

GABINETE DO PREFEITO

Art. 13 - Esta Lei entra eÍn vigor na data da sua publicação, revogadas

as disposições

eln colltfári0.

Caracaraí-RR em I (r cle dezembro de 2014.
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Un nnmUNntt tÇÁO

nr C*rCOS or ptrOVtmnltrO
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CAR(;0

ITE]\,I
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sECRETARIO

02

DIR

03

ÀSSESSORIÀ DIt GIiS'fÃO de conlftrtcs

l,l'l'ôR D() P t,Â N E.l À i\.1 Íil,iT(} L PROJITOS
e conl:rs

RS 4-147.49

RS 1.100.00
RS 1.000.00

REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADÀ

CARGO

CARGO T]M

1\/

/11

REMLiNERAÇÃO EM

r-onarssÃn

Rg:,ÀIS

T)irpfor

.100.00

§{)ol,

§(0.110 + Vencimentos

.A.sscssoria

1.000.00

5{la/n

{OO-0{l

*

Vencimentos
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