
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 162, DE 15 DE JULHO DE 2019.

“INSTITUI A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E
MONITORAMENTO INTERNO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS. ”

 
ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art.
43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal
Aprovou e, na qualidade de Prefeito Municipal,
 
CONSIDERANDO, as competências da Secretaria Municipal de
Administração previstas no art. 15 e seguintes da Lei nº 3.222, de 13
de dezembro de 2016;
 
CONSIDERANDO, os princípios administrativos, em especial os da
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência
insculpidos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil;
 
CONSIDERANDO, a necessidade de monitoramento e fiscalização
da gestão pública municipal, objetivando a otimização, padronização e
eficiência do serviço público prestado à população;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica instituída, em caráter permanente, a Comissão de
Fiscalização e Monitoramento Interno, órgão colegiado da
administração pública municipal, destinado a fiscalização e
monitoramento dos serviços públicos municipais, com ênfase na
gestão administrativa das unidades e departamentos municipais.
 
Art. 2º. A Comissão de Fiscalização e Monitoramento Interno será
composta por representantes dos seguintes órgãos:
- dois da Secretaria Municipal de Administração;
- um da Assessoria Jurídica do Município;
- um da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Transito;
- dois da Secretaria Municipal de Saúde, sendo um deles
impreterivelmente do Departamento de Vigilância Sanitária;
- um da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
§1º. A Comissão será presidida por um representante da Secretaria
Municipal de Administração, que nomeará secretário, podendo ou não
ser um dos membros, para auxiliar nos trabalhos e estabelecerá o
cronograma de atividades da Comissão e os procedimentos a serem
adotados pela mesma.
§2º. As Secretarias Adjuntas e/ou Coordenadorias que integrem as
Secretarias Municipais citadas no caput, deverão, de igual forma,
enviar seus representantes para compor a Comissão, atuando dentro
dos limites de suas atribuições.
§3º. A designação dos servidores que atuarão na Comissão será feita
por ato interno do Secretário Municipal da respectiva pasta e a
nomeação por ato do Secretário de Administração.
§4º. Os membros das Secretarias Municipais de Saúde e Educação
atuarão apenas quando a unidade fiscalizada pertencer a suas
respectivas Secretarias, exceto quanto ao da Vigilância Sanitária, que
atuará de forma permanente.
 
Art. 3º. A Comissão de Fiscalização e Monitoramento Interno terá
caráter multidisciplinar e ficará subordinada a Secretaria Municipal de
Administração, sendo que os demais membros deverão contribuir e
apoiar com os trabalhos da Comissão, de acordo com seus
conhecimentos técnicos.
 
Art. 4º. Compete à Comissão de Fiscalização e Monitoramento
Interno:



a) Realizar visitas nas unidades e Departamentos da Prefeitura
Municipal de Três Lagoas com intuito de verificar a qualidade da
prestação dos serviços públicos, a situação dos prédios e do acervo
mobiliário;
b) Fiscalizar e monitorar junto às diretorias e coordenações das
unidades os processos relativos a gestão administrativa das unidades;
c) Desenvolver ações para o melhor desempenho dos serviços da
administração municipal;
d) Identificar eventuais infrações administrativas cometidas por
servidores públicos, e o consequente encaminhamento para
instauração de procedimento administrativo;
e) Monitorar a frequência dos servidores, orientando a coordenação
das unidades e departamento quanto a obrigatoriedade do registro de
ponto biométrico e para o estrito cumprimento do disposto no Decreto
nº. 048, de 22 de fevereiro de 2019.
 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo é facultado ao
Presidente da Comissão requisitar tantos servidores quantos
necessários, devendo os Secretários Municipais atender prontamente a
requisição, desde que não comprometa a regular prestação dos
serviços públicos.
 
Art. 5º. A Comissão, a cada vistoria realizada, deverá emitir relatório
circunstanciado informando eventuais irregularidades encontradas e
providências, e se detectado indícios ou suspeita de cometimento de
infração disciplinar, comunicar ao Secretário de Administração para
instauração de Sindicância ou Processo Administrativo para apuração.
 
Art. 6º. A Comissão deverá, mensalmente, enviar relatório completo
de suas atividades a Secretaria-Geral, para que seja dada ciência ao
Chefe do Poder Executivo.
 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
 
ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
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