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RESOLUÇÃO N° 06 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
(Elaboração do Orçamento para o exercício de 2021)

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL 
- EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. Io Elaborar o orçamento da Empresa Municipal de Urbanização - EMURJA, para 
o exercício de 2020, no montante de RS. 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil 
reais), que será financiado com recursos próprios e complementado com recursos 
próprios e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando necessário, 
conforme a seguinte especificação:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL - EMURJA

Recursos Próprios R$ 1.600.000,00

Art. 2o Esta resolução entra em vigor em 01 de janeiro de 2021.
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RESOLUÇÃO N° 05 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Reajusta o auxílio alimentação)

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL 
- EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. Io Reajusta o valor do auxílio alimentação dos colaboradores da EMURJA nos 
seguintes termos:
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para os colaboradores que recebem cesta básica;
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os colaboradores que não recebem a cesta básica.

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na presente data.

Empresa Municipal de Urbmjizáção de J^btmcabal, ábs^lS de setembro de 2020.

JÒSE SYLVIO VANTINI JUNIOR
\ / Diretor Presidente
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RESOLUÇÃO N° 04 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
Nomeação da Comissão Permanente de Licitação da EMURJA

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL 
- EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. Io Nomear os membros para comporem a Comissão Permanente de Licitação da 
EMURJA, na forma que segue:

Presidente: Aline Costa da Silva - 47.602.810-3;
Secretária: Lucélia Aparecida Meireles Ayello - 16.593.047-0; 
Membro: Izael Palmiro Agostini - RG n° 8.071.178-9.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 
disposições em contrário.

JaboticabaL aos 15 dias do mês de setembro deEmpresa Municipal de Urbani: 
2020.

JOSE SYLVIO VANTINI JUNIOR
V Difetor Presidente da EMURJA
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RESOLUÇÃO N° 03 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
Regulamenta o Controle Interno da EMURJA

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL 
- EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. Io Fica aprovado o Regimento Interno do Controle Interna da EMURJA, parte 
integrante da presente resolução.

Art. 2o Os casos omissos no presente Regimento serão regulamentados por ato da 
Diretoria.

Empresa Municipal de Urbaniza< 
2020.

e Jaboticabal, no^sl 4 dias do mês de setembro de

SE SYLVIO VANTINI JUNIOR 
Diretór Presidente da EMURJA
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TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.l0 O controle interno integra a estrutura organizacional da EMURJA e será dirigido 
por um servidor efetivo nomeado pelo Diretor Presidente, preferencialmente da área 
jurídica ou contábil, com apoio do Conselho Fiscal e assessoria contábil, se contratada.

Art.2° O Sistema de Controle Interno e Auditoria Interna, com as seguintes formas de 
atuação:
I - Auditoria de Gestão: com a finalidade de acompanhar e avaliar a conformidade da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da despesa e da receita, objetivando a 
efetividade da gestão, assim como a consistência dos mecanismos de controle interno;
II - Auditoria de Acompanhamento: com a finalidade de realizar auditoria durante o 
exercício financeiro, visando avaliar a execução do programa anual de trabalho do 
órgão ou entidade auditada;
III - Auditoria Especial: com a finalidade de proceder, em caráter eventual, auditoria 
geral ou apenas sobre determinados componentes patrimoniais ou atos de gestão, em 
função dos fins a que se destina, realizada a qualquer tempo, por determinação da 
Diretoria Executiva;
IV - inspeção e suporte técnico de Controle Interno;
V - consulta, orientação e normalização, visando a disciplinar e uniformizar os 
procedimentos no âmbito da empresa.

Art. 3o O Sistema de Controle Interno tem a seguinte composição: 
I - servidor efetivo nomeado para controle interno;

Art. 4o Estão sujeitos ao Sistema de Controle Interno:
I - Todos os setores da EMURJA;
II - Diretoria Executiva e funcionários;

Art. 5o O controle a ser exercido por servidor efetivo, perante todos os setores, diretoria 
e funcionários, definidas no art. 4o, abrange:
I - observância das diretrizes estabelecidas pelo servidor responsável pelo controle 
interno, em cada área de competência;
II - observância das normas e técnicas de controle interno e auditoria, estabelecidas 
para a Administração Pública Indireta;
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III - utilização dos planos e roteiros de procedimentos disponibilizados pelo servidor 
responsável pelo controle interno, bem como das informações, dos padrões e dos 
parâmetros técnicos para subsídio dos trabalhos de controle interno;
IV - monitoramento das ações e procedimentos de controle interno;
V - apreciação da regularidade dos procedimentos administrativos relacionados aos 
sistemas contábil, financeiro, patrimonial, orçamentário, de pessoal e demais sistemas 
operacionais;
VI - exame dos processos de despesas, convênios e ajustes.
VII - proceder ao controle das locações de imóveis através de procedimentos de 
avaliação prévia condicionada a escolha às necessidades de instalação e localização, e 
compatibilidade do preço com o mercado.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6o São finalidades do Controle Interno:
I - guarda e zelo no cumprimento dos princípios e normas que regem a Administração 
Pública Indireta, especificamente as relativas às empresas estatais e o Controle Interno;
II - coordenação geral, orientação normativa, supervisão técnica e realização de 
atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno da EMURJA;
III - implementação de meios e condições indispensáveis para assegurar a eficiência e 
eficácia do controle externo a cargo do Tribunal de Contas do Estado, da Câmara 
Municipal de Jaboticabal e do Ministério Público, bem como a regularidade à realização 
de receita e despesa.

Art. 7o Para o cumprimento de suas finalidades, compete ao servidor responsável pelo 
Controle Interno:
I - gerenciar, como órgão central, o Sistema de Controle Interno e de Auditoria no 
âmbito da EMURJA;
II - controlar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil e de pessoal da 
EMURJA;
III - consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas 
voltados à observância dos princípios da Administração Pública Indireta e de Controle 
Interno, visando a excelência operacional;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da 
EMURJA;
V - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos auferidos pela EMURJA;
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VIII - assessorar a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, de forma autônoma, no 
âmbito de sua competência;
IX - controlar o cumprimento das metas estabelecidas;
X - comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoal e operacional, dos órgãos da EMURJA;
XI - avaliar os resultados dos contratos de gestão com órgãos públicos, empresas 
estatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviço 
público, concedidos ou privatizados;
XII - efetuar estudos e propor medidas com vistas à economicidade e à racionalização 
dos gastos;
XIII - auxiliar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
XIV - proceder ao controle prévio dos processos administrativos que versem sobre 
licitações e contratos, se a contratação for de grande vulto.

CAPÍTULO II
DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Art. 8. Semestralmente, o servidor responsável pelo Controle Interno da EMURJA, 
elaborará o relatório conclusivo sobre todos os itens de sua competência.
§1° Para a elaboração do relatório conclusivo, todos os órgãos e setores da EMURJA 
devem enviar relatórios para o servidor responsável pelo controle interno, a cada dois 
meses;
§2°0 servidor responsável pelo Controle Interno poderá requisitar assessoria contábil 
ou auditoria externa.
§3° Na falta de apresentação de algum relatório de algum setor ou funcionário, o 
servidor responsável pelo controle interno dará ciência ao Diretor Presidente da 
EMURJA para que este tome as providências pertinentes.

Art. 9. Após a elaboração do relatório conclusivo, o servidor responsável, dará ciência 
ao Diretor Presidente da EMURJA e ao Conselho Fiscal, no momento de aprovação das 
contas anuais.
Parágrafo Único: Sendo necessárias providências por parte do Diretor Presidente, o 
servidor responsável pelo Controle Interno, descreverá orientações sugestivas para a 
resolução de eventuais falhas constatadas.
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TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. Todos os Diretores e demais funcionários da EMURJA devem obediência às 
normas definidas neste Regimento Interno.

Art. 11. O exercício financeiro do Controle Interno coincidirá com o ano fiscal.

Art. 12. As informações referentes ao órgão somente serão fornecidas à divulgação 
mediante a autorização do servidor responsável pelo controle interno.

Art. 13. A vigência deste Regimento Interno é vinculada a data da resolução que o 
aprovar.
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RESOLUÇÃO N° 02 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
(Revoga Resolução n° 002 de 20/02/2017 e Nomeia Responsável pelo Controle Interno)

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL 
- EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legas, 
RESOLVE:

Art. Io Diante da alteração no quadro de funcionários revoga-se a Resolução n° 002 de 
20 de fevereiro de 2017.

Art. 2o - Nomear a servidora ALINE COSTA DA SILVA, RG n° 47.602.810-3 
SSP/SP, para a função de responsável pelo Controle Interno da EMURJA, em 
cumprimento à instrução n° 01/90 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3o Os serviços prestados pelo (a) funcionário (a) nomeado (a) serão gratuitos e 
considerados relevantes ao Município.

Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal, aos 14 dias do mês de agosto de 
2020. /

JOSE sylvio vantinni junior
Diretor Presidente da EMURJA
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|| í Í ill illl!
; Resolução N° 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2020

(Nomeação da Comissão do Processo Seletivo n° 01/2020)
I |i!

I O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE 

JABOTICABAL - EMURJA, Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE:

!•
i

I'!

Artigo Io - Nomear Integrantes da Comissão do Processo Seletivo da 

Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA: Izael Palmiro 

Agostini - RG n° 8.071.178-9; Luiz Fernando Trevisan - RG n° 29.532.565-3 e 

Lucélia Ap. Meireles Ayello - RG n° 16.593.047-0.

Artigo 2o - Os serviços prestados pelos funcionários nomeados serão

1 :i:
: i:III

gratuitos.
J í:

Artigo 3o - Esta resolução entrará em vigor a partir desta data. 

Jaboticabal, 08 de janeiro de 2020
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