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Exmo. Prefeito de Beneditinos Pl

Jullyvan Mendes de Mesquita

CONSIDERANDO a Lei Municipal n" 029/2003, que em seu art. 4", atribui à Controladoria
Geral do Municipio a responsabilidade de aperfeiçoar o sistema de controle intemo com o uso de

norrnas para veriÍicar a regularidade, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficáera,

eficiência, e economicidade nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal.

Venho por meio deste, requerer a autorização da lnstr,14ão Nomrativa n' 001 . de I I de J ulho

de 2020 que tratâ sobre a padronização rotineira par& empenhamento, liquidação e pagamento a qual

não li» estabelecida. Entre as vântagens dessa regulamenlação" citamos a garantia da continuidadc do

sen rço público. a melhoria da elicácia e eficiência operacional. a impessoahdade nos procedimenros

de rotlnas intemâs, transparência pública e maior asseguração dos controles intemos.

Assim objetivamos estabelecer regras e padronizar os procedimenlos e rotinas admínistrati\ as

intemas, a hm de promover a organizaÇão das atividades, a utilização inteligente do tempo, maior

eficiência e segurança na execução dos trabalhos. assim como elevar o nível de conhecimento dos

agenles públicos e da sociedade referente às sendas de trâbalho, buscando assim uma administraçào

cada vez melhor e mais póxima do ideal.

Considerando também que é papel da Controladona Geral do Municípro realizar atividades

de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Intemo, elaboramos a primeira rolina do

presente Manual a fim de facilitar o acesso às normas intemas.
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Com as saudações, grato pela atenção dispensada, coloco-me a disposrçâo para

esclarecimentos que se fizerem necessários.
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