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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão
do Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, e em obediência ao que determina
a Instrução Normativa n° 03/2013 deste Tribuna' de Cantas do Estado do Ceará-ICE/
que durante esse período, NÃO se efetuou nenhuma alteração das normas que regulam
esta Secretário (a) Municipal,

IA,`-' ARETAMA CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÕNIA MÁRCIA BARBOSA DE LIMA
Secretário (a)

wwwjag ua reta ma.cegov.br
Rua Tristão Gonçaives, 185 1 iaguaretamaCE
CEP:63480-0001TeL: (88) 3576-1305

Ceará

Governo Municipal de Jaguaretama
Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis
Posição até: 31/12/2019

iJnd. Gestora: 22 - Controladoria Geral do Município
Subgrupo

35-Equipamentos de processamen

42-Mobiliário em geral

99-Outros materiais permanente

Valor de

Valor

Valor liq.

aquisição

atual

contábil

7

4.618,45

4.618,45

4.618,45

11

918,00

918,00

918,00

1

40,00

40,00

40,00

5.576,45

5.576,45

5.576,45

QTD

Total da UG
19
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JAGUARETAMA
ÇLIO AO MOVO CO?., O ?'Oyo

PORTARIA N° 131-B!2017
Constitui Comissão de Avaliação e
Reavaliação dos bens móveis
públicas municipais, na forma que
indica e dá outras providências
O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA,
Estado do Coará, na uso de suas atribuições legais que IC confere,
consubstanciado no Art 96, VI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em avaliar e/ou reavaliar
os bens móveis públicos municipais para fins de inventado;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em manter atualizado seu
banco de dados dos bens móveis públicos municipais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais searn,
legalidade, impessoalidade, moral:dade, publicidade e eficiência, insculpidos no Art,
37, da CF/88.
RESOLVE:
Art. 1" - Constituir Comissão de Avaliação e Reavaliação para realização do inventário
dos bens móveis públicos municipais, verificando se os mesmos estão devidamente
identificados, numerados e registrados, realizando, inclusive verificação quanto ao
estado físico dos mesmos.
Art. 2° Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no artigo 1 0, o mesmo
deverá ser imediatamente catalogado, observando-se os seguintes critérios
a) Ongera;
b) Descrição do bem:
o) Estado de conservação;
d) Vaor atribuido ao bem;
Art. 3° Caso o bem localizado esteja devidamente registrado, a Comissão deverá
realizar sua reavaliação, tomando como parâmetro os valores lançados inventário
físico e no balanço patrimonial do exercício anterior à reavaliação e, caso não seta
possível, tomar por base o valor de mercado do bem, considerando-se a depreciação
do mesmo.
Art. 4c - Designar os servidores Joaquim Gebson Silva Oliveira, Aline Sandra Serra
Cavalcante e Maria Euslvania Araújo Correia, para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão de Avaliação e Reavaliação referida no artioo 1 desta
Portaria.
Art. 50 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 17 de março
de 2017; 151°Anode Emancipação Pojtic,
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COM O POVO

PORTARIA: 016-AJ2017
DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA
CAVALCANTE XAVIER responsável pelo
Patrimônio e dá outras providências,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de .iaguaretama, no uso de suas atribuições egas
que lhe confere com fundamento no A. 96, VI, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a prmazía do interesse público sobre o interesse privado, bem como os
onncipos Constitucionais, da legílidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficenca
insculpidos no A. 37 da CF/88,
RESOLVE:
Art, 10 DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER
Coordenadora do Património Público do Município de Jaguaretarna

COmO

Art. r - Esta Portaha entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições aro
contrâno.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 02 (dois) dias do mês
de janeiro de 2017, 1511ano de emancipação política.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N° 06302/2019-2

-
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Relator: Conselheiro Ernesto Saboia
Natureza: Inspeção
Exercício: 2019
Responsáveis: Francisco Glairton Rabelo Cunha (Prefeito), José Jorge
Prw-Iririiip.c d ()Iiiir (Sp(- dp—Fdii '-'r'.r)
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(Sec. de Saúde), Antônia Márcia Barbosa de Lima (Controladora), Fernanda
França Cabra! (Coordenadora da COASF) e Anna Kel!y Leitão de Castro
(Supervisora da COASF).

Francisco Glairton Rabelo Cunha (Prefeito), José Jorge Rodrigues de
Oliveira (Sec. de Educação), Francisca Airlene Dantas e Silva (Sec. de Saúde),
Antônia Márcia Barbosa de Lima (Controladora), Fernanda França Cabral
(Coordenadora da COASF) e Anna Kelly Leitão de Castro (Supervisora da
rri irnf
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durante o exercício de 2019, comparece, com respeito e acatamento, perante
essa Egrégia Corte de Contas para apresentar, tempestivamente, no prazo e
forma da lei, MANIFESTAÇÕES, referentes às falhas apontadas no Relatório de
Inspeção, emitido pela Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e
flrrhr Sinrii iIr nh ir1inr1r içigni ÚMPiç rn7hPÇ r1 ffr o r1irfr

PRELIMINARMENTE
- DA ADMISSIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO

P.qrA fins t-f
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anexamos a prova documental que assegura o cumprimento do presente prérequisito de admissibilidade das justificativas e manifestações iniciais, que seja
a intimação dos responsáveis citados, com data da intimação, comprovando o
cumprimento do prazo estipulado por este Tribunal.

Ademais, vistas a todo o averbado em sede da Inspeção realizada na
Prefeitura Municipal de Jaguaretama, nos dias 15 e 17/04/2019, arguiremos as
razões de estima e apreço que são necessárias a consecução do consenso
esperado, tomando-se por base o Relatório de Inspeção apresentado pela
1 Initintip UmirA nrr rrr1m
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compreensão geral da matéria, dadas as devidas responsabilizações, no adstrito
universo de suas respectivas competências.

II - DAS RESPOSTAS E DAS MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS
PflNTflS APPFSFNTAfl(S PFI A FIIIPF flA SF(PFTARIA flF (flNTRCI F
EXTERNO.

Em referência aos achados identificados no Relatório de Inspeção, os
Responsáveis listados reuniram-se e foram elaboradas soluções que
atendessem as recomendações e determinações feitas pela equipe técnica
rIPOim
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providências adotadas acerca dos pontos apresentados pela equipe da
Secretaria de Controle Externo.

EDUCAÇÃO

1) Descumprimento dos contratos do transporte escolar, permitindo
veículos em circulação sem observância mínima dos critérios de
segurança, em desacordo com o código de trânsito brasileiro - CTB veículos locados.

De acordo com a inspeção em questão, o município de Jaguaretama
realizou um plano de ação, para sanar as irregularidades
apresentadas, por este egrégio tribunal, pelo qual está sendo
f-,tr(z
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execuções dos serviços que reparam as irregularidades apresentadas
egurança;
como pneus traseiros carecas; ausência de cinto de segurança,ausência
ausência de vidro em janela lateral direita; com estepe solto no
assoalho do veículo; sem faixa de identificação; ausência de extintor
sem

r'ri. nrt.nfr
mntrnnrIn fty1.ç Aç Pxiir]4nri;R.çmip rr1ÍIIri7m
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os achados por este tribunal, portanto, cumprindo as exigências deste,
demonstrando com o seu plano de ação que está em conformidade
com o código de trânsito brasileiro.
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sem condições mínimas de segurança , bem como apresentando
danos/ avarias estruturais, inclusive em desacordo com o código de
trânsito brasileiro - CTB, veículos próprios
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de Jaguaretama realizou os devidos serviços nos veículos apontados
com avarias, como avarias nos para - choques; ausência de lanterna
dianteira;; ausência de vidro na janela esquerda do motorista; extintor
sem carga; ausência de cinto de segurança; avaria nos bancos,Paç4nriA rIP iAnpfp HP ,idrr n.

tirifr

avariado; pneus dianteiros carecas; carroceria avariada; portanto
cumprindo com todas as solicitações deste tribunal e em conformidade
com o código de trânsito brasileiro, no que diz respeito aos veículos
de transporte escolar , fica demonstrado que sanou todas as
irriiIridds nrnnt1c
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anexo)
3) Problemas Estruturais nas escolas indicando falta de manutenção
preventiva/corretiva por parte da secretaria de educação

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi
apresentado problemas estruturais nas escolas, cujo nome são EMEIF
Maria do Socorro Alves de Oliveira e EME/F José Teixeira Neres, em
mip AmhAç nAQRArnm nrr um rirr)if,r

hir'r ( d
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anexo), para sanar as irregularidades apontadas por este tribunal,
como banheiros sem pia; sanitários sem assentos e/ou descarga;
telhados com goteiras; ausência de local adequado para
armazenamento dos itens da merenda escolar, portanto, ambos os
nrrilptric mip frrm PIAMrAHaç nArA Aç dii in.tifu,ir'p rIP Pn.Onn
r

jp

forma individual, demonstram sanar as irregularidades apresentadas
com a execução de serviços de reforma hidrosanitá ria e de reforma
estrutural, portanto, em conformidade com a constituição federal, art
3° da lei 9394/96 LDB e art 101,X, lei n 18429192,

4) Empresa fornecedora de itens de merenda escolar não funciona no
local indicado no contrato de licitação 0001/2019- PE

Em resposta a este tribunal ,a este relatório de inspeção ,foi
nr.rt.dr PvPnhi A I irrPmilArírIArioz nr mip f A nném An frwI P m rni

empresa fornecedora de merenda escolar funciona, fato que este
tribunal constatou, desse modo, a prefeitura para evitar novamente o
erro, através da controladoria geral, realizou treinamento com os
fiscais dos contratos administrativos ( documento em anexo), que
rIin
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instrução de gestão de contratos para orientar seus fiscais sobre os
contratos administrativos que participam de licitação( documento em
anexo), no caso da licitação 001/2019,portanto, visando sanar a
irregularidade apresentada por este tribunal, desse modo, em
rnnfnrmirlAHP r'rm A Ii rIA.R liritArtip.ç n ° RAARLQ.'

5)Cardápio da merenda escolar não contempla frutas in natura

Em resposta a este tribunal ,a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade não contemplar frutas in natura na merenda escolar,
portanto visando a sanar esta irregularidade, foi feito através de um
nLnr d

um rPAi1104 nr
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cardápio da merenda escolar do município contemplando beterraba,
batata inglesa, batata doce e tomate que passaram a ser ofertadas
quatro vezes ao mês com perca capita de lOOg de refeição ofertada 2
vezes por semana, desse modo contabilizando 400g de fruta e 400 g
rIP hnr-tplirA mrisI

Estas mudanças foram feitas para atender a quantidade semanal de
200g /aluno/semana de frutas exigidas pela lei, apresentando ficha
técnica do cardápio proposto pelo município e justificativa elaborada
pela nutricionista responsável pela merenda escolar (documento em
npyr) r'nm n
d
--j-. ---- r,hjfivr,

. irr,iIrid.dp
Anr)nf;Rrí;q
-Q
r
--•-- rr

tribunal na inspeção em conformidade com a resolução/CD/FNDE n
26/2013,art 14 §90 .

1

6) Veículos da saúde em condições de sucata

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção 5

i apontada

a irregularidade dos veículos da saúde em condições de sucata,
portanto, o município elaborou uma portaria n°044-0/20 19, pela qual
nomeia os responsáveis pela frota dos veículos (documento ame
muinir'ínir rIi7r)11 trinmnfr r'rm nç rpznnn.,zÁxipícz rI

frota dos veículos , afim de orientar sobre a utilização dos veículos
oficiais (documento em anexo); o município elaborou a IN
n1003/2019,a fim de informar sobre a utilização e conservação dos
veículos oficiais do município (documento em anexo), desta forma,
uiindr çAnAr
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conformidade com a constituição federal.
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SAÚDE

1)Atraso no repasse de medicamentos à caf de Jaguaretama
,;.-;,4,-
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ausência de medicamentos no posto de saúde e na caf- central de
abastecimento farmacêutico

Em resposta a este tribunal , a este relatório de inspeção, foi
apontada por este tribunal a irregularidade, que fala sobre ausência
de medicamentos no posto de saúde e caf devido ao atraso na
logística de distribuição dos medicamentos adquiridos através de
ppi aos municípios cearenses ,portanto, o município elaborou um
plano de ação para ajustar a logística do repasse de
medicamentos, mas o estado do ceará somente notificou o
município ao final do mês de abril, portanto demonstrando o atraso
em que o município já havia cumprido suas obrigações, fato que
possuem todos os comprovantes de suas ações, como a
de

. mplhnrp HA IncifOirA rIns

medicamentos (documento em anexo) com o objetivo de sanar
esta irregularidade em conformidade com a constituição federal e
lei n° 8060/96.

2)
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Francisca Maria Freitas de Jesus

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de tombamento de bens, ultrassom
removedor de tártaro altsonic jet,na unidade básica de saúde
PrAnri.xzrp MAriA Prpífpz ,- fr JAcim nnrfpnfr) n mijnir,ínir rIi7r)1I

treinamento com os responsáveis pelo patrimônio,com o objetivo de
orientar sobre o levantamento físico e os inventários dos bens do
município (documento em anexo); a controladoria geral do município
realizou uma visita a unidade de saúde para verificar e identificar todos
nç hnc ntrimriniLv rIA iini~P
nnrfpnfn mnOPtAnrin rium fnrínc ncz
.......'t'
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bens foram devidamente tombados( documento em anexo);o
município elaborou a IN n0003/2018, que fala sobre a realização de
inventário e levantamento físico dos bens , a qual já vem sendo
executada (documento em anexo), IN n000412-019, que relata sobre a
sobre os procedimentos de controle, movimentação e baixa dos bens
móveis pertencentes a administração, desse modo, visando sanar a
irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção em
conformidade com a instrução normativa n°01/2017, alínea d, do TCM,
art 85 da lei 4320/64 e lei municipal n°967/2017.

3)Ausência de controle de medicamentos nos estoques das unidades
básicas de saúde Serrote Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus
anteriores ao mês de abril de 2019

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de controle da entrada e saída de
medicamentos nos estoques das unidades básicas de saúde Serrote
Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus anteriores ao mês de abril
HP 2n1Q
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um
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normatizar os procedimentos de controle efetivo de todos os órgãos
que possuam almoxarifado, como as unidades básicas de saúde,
implementando um sistema, chamado aspec,para que o responsável
realize o controle de entrada e saída dos medicamentos da farmácia (
documento em anexo) e também elaborou a IN n°01/2020, que dispõe
sobre os procedimentos para o controle de distribuição de
medicamentos nas unidades básicas de saúde, portanto, visando a
sanar a irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção.

DIVERSAS SECRETARIAS

1) Ausência de normas para guarda e manutenção dos
arquivos/documentos municipais

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção,pelo
qual apontou a irregularidade da ausência de normas para
guarda e manutenção dos arquivos/documentos,o município
e!aborou,representado pela a

do prefeito ,Francisco

Glairton Rabelo Cunha, a lei municipal n '102012019, que fala
sobre o uso, consulta, guarda, manutenção e descarte dos
documentos públicos( documento em anexo), e portaria n°119C/201 7, que nomeia o responsável pelo acervo e arquivo dos
documentos públicos do município( documento em anexo),
assim, visando sanara irregularidade apontada por este tribunal
em conformidade com a constituição federal e a política
nacional de arquivos públicos e privados.

2) Ausência de instituicão /ooeracionalizacão/,requ/amentacão da
municipalização do trânsito local

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, pelo
qual apontou a irregularidade na falta de regulamentação da
municipalização do trânsito local, em que o município elaborou
plano de ação com as ações e metas destinadas a viabilizar a
municipalização do trânsito local ( documento em
anexo), portanto, visando a sanar a irregularidade apresentada
por este tribunal em conformidade com o código de trânsito
brasileiro.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

RELATÓRIO FINAL DE INSPEÇÃO REALIZADA NA
FROTA LOCADA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

Exercício 2019

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação

Jaguaretama-Ceara
2019
wwwJaqua reta ma ce.g ow.br
Rija 1rvto Gonçalves, 18.5 JaguaretamCE
CEP: 63480-0001TeJ.; (88) 3576-1305

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA FROTA LOCADA DO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE

NATUREZA: Inspeção
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação
EXERCÍCIO: 2019
RESPONSÁVEIS: José Jorge Rodrigues de Oliveira - Secretário de Educação e
Antônio Ronielle Matias Bezerra - Coordenador do Transporte Escolar

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O relatório ao qual damos ênfase tem o objetivo dar um posicionamento em relação à
frota de veículos locados do Transporte Escolar de responsabilidade da Secretaria de
Municipal de Educação, os achados decorrentes da inspeção realizada no período de 10 de
agosto de 2019.
Tendo como objetivo de verificar a eficácia e efetividade dos serviços prestados pelas
empresas contratadas em relação ao cumprimento dos termos firmados no contrato e
requisitos mínimos de segurança para a execução dos serviços, no que tange as normas do
Código de Transito Brasileiro - CTB.
As conclusões apresentadas neste Relatório de Inspeção consideraram as informações
e documentos obtidos pela Controladoria Geral do Município de Jaguaretama, os quais
foram analisados com fundamento nos princípios norteadores da Administração Pública e
sob todos os aspectos legais que regem a matéria.

2. METODOLOGIA

A metodologia estabelecida pela Controladoria Geral do Município para realização
dos trabalhos consistiu do exame dos documentos disponíveis pelos setores, tais como,
Secretariaria Municipal de Educação, Setor de Transporte, Licitação, da vistoria realizada
nos veículos que compareceram no dia 10/08/2019, e da documentação dos veículos e
motoristas.
A Controladoria Geral do Município de Jaguaretama-Ceará, apresenta a seguir as
considerações e conclusões decorrentes dos exames realizados.
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3. TRANSPORTE ESCOLAR LOCADO
3.1. ACHADO DE INSPEÇÃO: VEÍCULOS LOCADOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR
A Controladoria Geral do Município de Jaguaretama realizou exame nos veículos
LOCADOS do município que compareceram no dia 10 de agosto de 2019 para o
procedimento de inspeção, que fazem transporte escolar. Ressalta-se que o trabalho
contemplou ainda o exame da documentação dos condutores, a fim de verificar a aptidão
deles para realizar os serviços. Foram examinados 18 veículos do total de 34 que fazem o
transporte Escolar Locado.
Após exame desses veículos foram identificados os seguintes achados:
DESCRIÇÃO DOS ACHADOS

PLACA

HlJc-941 5

LVQ-4333

LWW-7783

HWD-3987

HWK8377

•
•
•
•
•
•
•

Sem cinto de segurança;
Pisca alerta quebrado;
Com vários assentos rasgados;
Ausência de extintor de incêndio;
Tacógrafo não funciona;
Veículo em péssimo estado de uso com funilaria avariada.
Veiculo com bancos de madeira na parte traseira para transporta
alunos;
• A CNH & motorista categoria AB;
• Ausência de extintor contra incêndio e triângulo de sinalização;
• Para-brisa trincado.
• Extintor de incêndio vazio;
• Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transpnrtc Esçnlar;
• Veiculo com CRLV atrasado, exercício de 2019.
• Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
• Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
• Para-brisa trincado;
• A luz traseira sem funcionar;
• Pisca sem funcionar;
• Extintor de incêndio vencido;
• Ausência de do triângulo de sinalização;
• Bancos rasgados;
o Nãofoi -apr.esentadoa CNH-de rnetorista=e curso -de Formação
de Condutor de Transporte Escolar no momento da vistoria;
• Veiculo com CRLV atrasado, exercícios 2018 e 2019.
• Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
• Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
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JWR-5285

•
•
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HVJ-6734

KUS—l23

NQP-3888

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HWQ-7552

•
1

•
CYB-1023

DQZ-4 194

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HXF-2083

•
•

Transporte Escolar.
Extintor de incêndio vazio;
Ausência do triângulo de sinalização;
Pneus soltos dentro =do veiculo, podendo ocasionar acidentes
nos alunos;
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
A documentação do veículo e motorista não foi apresentada no
momento da vistoria.
Reaiizadõ consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que veiculo encontra-se sem débitos junto ao órgão.
Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
Para-brisa trincado.
Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
Extintor de incêndio sem lacre;
Retrovisor externo esquerdo quebrado;
Ausência de cintos de segurança em todos os bancos;
Extintor de incêndio com lacre violado;
Para-brisa trincado;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Não foi apresentado o curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Ausênciade-cintos-de segurança-em al~-banc-,w,
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Extintor de incêndio vencido e sem o lacre;
Retrovisor externo esquerdo quebra.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Veículo em péssimo estado de uso com funilaria avariada;
Ausência de cintos de segurança em todos os bancos;
Faixa com o nome ESCOLAR apagada;
Ausência de extintor de incêndio;
Ausêneiadctriângulodcsinaiização;
A CNH do motorista categoria AB;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Realizada consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de IPVA, exercícios de
2018 e 2019.
CRLV do veiculo apresentado no momento da vistoria,
exercício de 2018.
Para-brisa trincado.
Não tem o equipamento registrador instantâneo inalterável de
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HWT-0748
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HYH-9224
•
•

•

HUD-3 697

HXD-3 127

•
•
•
•
•
•
•
•

•

HIJR-3 840

•
•
•
•
•

PMQ-5467

•
•
•

velocidade e tempo;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Extintor de incêndio vencido;
Veículo em péssimo estado de uso;
A documentação do motorista não foi apresentada no momento
da vistoria.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Extintor de incêndio vencido;
Ausência do triângulo de sinalização, chave de roda, macaco;
Para-brisa trincado;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Vasilhames soltos dentro do veículo, podendo ocasionar
acidentes nos alunos;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de IPVA, exercício de
2019.
Veiculo com luz de direcionamento dianteira quebrada, sem
funciona do lado esquerdo e traseira quebradas, sem funciona;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Ausência de extintor de incêndio;
Veículo com avarias em sua estrutura em péssimo estado;
Ausência de tacógrafo.
Ausência de cinto de seguranças em alguns bancos;
Veículos em péssimo estado e com bancos rasgados;
Ausência de extintor de incêndio;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de licenciamento,
exercícios 2018 e 2019 e débitos de IPVA, exercício 2018;
Não apresentado o curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Ausência de cinto de seguranças em alguns bancos;
Ausência de extintor de incêndio;
Veículo com luz de direcionamento pisca-pisca direito, pisca
alerta direito e estoque de freio queimado;
Não apresentou o curso de curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de licenciamento,
exercício de 2019.
Veículo sem faixa com o nome Escolar conforme o (2113;
A CNH do motorista categoria AB;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.

Aponta-se, ainda, conforme exposto no quadro acima, de acordo com a amostragem
realizada no total de 50% da frota locada para o Transporte Escolar, evidenciou-se falhas
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estruturais, demandando medidas corretivas imediatas a serem tomadas pela administração
municipal na garantia de um melhor atendimento as crianças deste Município.
O Secretario de Educação, apús instado a manifesta-se snhre as falhas des-critas acima,
envio no dia 10 de agosto de 2019, Oficio n° 47/2020, de 19 de junho de 2020, em anexo,
apresentando os esclarecimentos em relação ao item:
RESPOSTA: Informar que as medidas reparativas foram cobradas por essa Secretaria
e devidamente executadas por parte dos responsáveis como demonstra o acervo de fotos em
anexo.
RECOMENDAÇÃO: adote ações conetivas e preventivas imediatas no sentido de
sanar as irregularidades encontradas, bem como procedimentos- -de fiscalização -da execução
dos serviços do Transporte Escolar, com vista ao cumprimento dos termos do contrato e
requisitos mínimos de segurança para a execução dos serviços prestados. Diante das fotos de
comprovação que reparos dos veículos foram realizados. Verificar-se, portanto, que fora
sanada a constatação.

3.2. DA CONTRATAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS
Analisando a documentação dos Microempreendedores Individuais contratadas pelo
município através do processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 2017042601,
foram identificados os seguintes achados:
•

•

•

Contrato n° 20170794, FRANCISCO RODOLFO VIEIRA DA SILVA
066476817302, inscrita no CNPJ: 26.957.181/0001-32, estabelecida na Rua
Monsenhor Otavio, 585, Centro, Jaguaretama-.Ceará, Contrato n° 20170794;
Contrato n° 20170107, DANIEL ARRUDA SALDANHA 07586699330, inscrita no
CNPJ: 26.927.641/0001-80, estabelecida no Sitio Barbatão, Zona Rural, JaguaretamaCeará;
Contrato n° 20170109, PAULO WICTOR CARNEIRO SALDANHA 04613208351,
inscrita no -CNPJ: 26.872.220/000.1-07, estabelecida no Sitio Salgado, -Zona Rural,
Jaguaretama-Ceará.
Os microempreendedores Individuais citados acima, esta subcontratando os veículos

para realizar a prestação de serviços ao município, desta forma, demonstrando sua
incapacidade de execução do serviço contratado, uma vez que, não tem veículos efetivos para
realizar os serviços contratados. Descumprindo o Edital Pregão Presencia n° 2017042601SEDUC que não permite a empresa realizar a subempreitada dos serviços, assim como a
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cláusula decima dos Contratos, descritos acima, não possibilita a subcontratação do objeto
licitado.
O Secretario de Educação, após instado a manifesta-se sobie as falhas desci itas acima,
envio o seguinte esclarecimentos em relação ao item:
RESPOSTA: Menciona a questão da documentação de três veículos utilizados que
não pertencem às respectivas MEIS. Em relação ao fato supracitado, informo que os
respectivos transportadores foram notificados e que os mesmos estão cientes de que seus
contratos serão rescindidos caso não apresentem a documentação da propriedade do veiculo
quanto do retorno as atividades. Me reporto assim, porque em função da pandemia estamos
com as atividades escolares presencias paralisadas, faz três meses. Estimamos retorno só cm
agosto.
Diante do achado e da resposta da Secretaria quanto à justificativa, recomendamos o
que se segue:
•

Ao fiscal de contratos que acompanhe a execução dos contratos informados,
emitindo relatórios referentes a regularização do achado;

•

Á Procuradoria que proceda com as medidas cabíveis junto ao contratado com
base nas sanções contratuais.

4. CONCLUSÃO

O Relatório de Inspeção concluiu pela necessidade de apontar sugestões de
recomendações ao gestor responsável em relação aos achados identificados, durante a
inspeção, de modo contribuir com a correção dos mesmos e melhoria dos controles e processo
operacionais da administração pública.
Diante da ação da Secretaria de Educação no tocante a regulação dos apontamentos e
achados, avaliamos que a mesma procedeu de forma diligente visando sanar as pendencias
apresentadas.
Aproveita-se para destacamos que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida
como urna atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente

wwwjagua reta rna.ce.gov.br
Rua TrIstão Gonçalves, 185 1 JguretamCIE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

..c)

CL'/<) CCfl.1 <)

preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas
atividades, objetivando fortalecer a gestão.
A Controladoria Geral do Município, enviar o presente Relatório Final em condições de ser
submetido à apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Jaguaretama (CE), 25 de Junho de 2020.

ANTÔNIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladoria Geral do Município
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ANEXOS 1

OFÍCIO N° 47/2020, DE 19 DE JUNHO DE 2020, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENVIADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COM OS
ESCLARECIMENTOS REFRENTE AOS ACHADOS APONTADOS NO RELATÓRIO.
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Jaguaretama - CE, 19 junho de 2020.

Ofício nQ 047/2020

Prezada Senhora,
ANTÕNIA MARCIA BARBOSA DE UMA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO
JAGUARE1'AMA
Ao cumprimentá-la cordialmente, Informo que em atendimento ao relatório
nenviado por essa controfadona em 03/09/2019, sobre a frota tercelrizada do transporte
escolar, no qual são apontados vários achados item 3.1) tais corno:
a -. pintura e funilaria externa em péssimo estado,
b - farois e lanternas com funcionamento defeituoso;
c bancos em péssimo estado de conservação;
d - ausência de sinto de segurança;
e ausência de equipamentos de segurança, como extintor;
odómetro e tacógrafo sem funcionar;
- ausência de faixas laterais e traseiras com os dizeres transporte escola
h. veiculo com CRLV em atraso
- parabilsa trincado
j-extlntor de incêndio com prazo de validade vencido
Outrossim, informo a essa coritroladoria que as medidas reparativas foram cobradas
por essa secretariae devidamente executadas por parte dos responsaveis como demonstra
o acervo de fotos em anexo. Já em relação ao item 3.2 menciona a questão da
documentarão de três veículos utilizados que não pertencem as respectivas MEIS.
Em relação ao fato supracitado, informo que os respectivos transportadores foram
notificados e que os mesmos estão cientes de que seus contratos serão irecindidos caso não
apresentem a documentação da propriedade do veiculo quando do retorno as atividades.
Me reporto assim, porque em função da pandemia estamos com as atividades escolares
presenciais paralizadas, faz três meses. Estimamos retorno só em agosto.
Ademais. estaremos sempre a Inteira disposição no intuito de seguir as recomendações
emanadas por esse orgão de controle interno.
Sem mais, aproveito aproiveito o ensejo para apresentar os meus elevados votos de
estima e respeito

JOSÉJORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Educação
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ANEXOS II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA FROTA LOCADA.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para
gerenciamento e o controle do Transporte
Ç7)WflI

P t)

es/ar do; estudantes do Município de
Jaguarelama/CE.
A CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA,
ati ,ui'tk tia Lei Muuicipai (' 9ó70 7 eu' cu
rio uso dti COILJF ucia que lhe

1°, Parágrafo Unico. inciso XVII e XXI, Art. 70;

CONSIDERANDO o direito do aluno de escola pública ao transporte escolar,
como forma de facilitar o acesso á educação:
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos, usuários desses
veículos melhores condições de conforto e segurança no trânsito, especialmente em
razão da predominância de crianças e adolescentes como destinatários dessa
modalidade de transporte:

RESOLVEM:
Capítulo 1
Das Disposições Iniciais
Art 1° - Pt tnti'ão,N4-v vi

t4v

A

Transporte Escolar do Município de Jaguaretarna, através da Secretaria de Educação
ou Setor de Transporte, cujo objetivo será facilitar o acesso à educação aos alunos de

escolas públicas, bem como garantir melhores condições de conforto e segurança no
transito.
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é exclusivo para realização de transporte dos alunos de escola pública do Município
Jaguaretama, sendo vedado o uso de caráter privado.
Capítulo II
Do Gerenciamento e Controle da Frota
Art. 30 - No cadastramento dos veículos do transporte escolar deverá constar o tipo e
marca. ano de fabricação, cor, número do motor e do chassi, tipo de combustível e
capacidade do tanque, data de aquisição, número da nota fiscal, critérios que servirão
para o controle e gerenciamento dos gastos.
Art. 4° - O monitoramento de todos os veículos que transportam alunos será efetuado
através de um registrador de velocidade (chamado tacógrafo), que é uni aparelho
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instalado no painel do veículo e que vai registrando a velocidade e as paradas do
veículo em um disco de papel.
Ari .5' — Além das vistorias normais no Detran, que todos
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veículos devem fazer
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especiais (uma cm janeiro e outra em julho.. para verificação específica dos itens de
segurança para transporte escolar.
§ 1° — Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida
pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela
I4ACU1 IhI
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parte interna do veículo, em local visível.
Art. 6° — O deslocamento dos veículos que transporta alunos deve constar no registro
de movimentação dos veículos - Diário de Bordo (Anexo 1), o tipo de veículo, a
placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do
veiculo e quilometragem de satda e chegada.
Art. 7° — A frota de Transporte Escolar é composta por veículos próprios ou locados,
sendo que o transporte escolar poderá ser realizado, também, em regime de prestação
de serviços de transporte, neste último caso, estão inclusas as despesas com
combustivel, motorista. manutenção. peças e lubrificantes.
Art. 8° Para os veículos próprios e locados (cujo contrato não preveja o
abastecimento) para transporte de alunos. os abastecimentos serão realizados através
do recebimento de autorização de abastecimento do Secretário de Educação ou do
Servidor responsável pela Comissão de Controle de Frota, devidamente autorizado
pelo respnsável de-4anada pela Frota. da S retaria de Fdticação (Anexo TU
Parágrafo Único - O abastecimento será realizado em posto credenciado, determinado
pela Administração Pública no caso de contratação ocorrida após realização do
processo licitatório.
tt..h
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como os gastos mensais com abastecimento, lubrificantes, serviços mecânicos, peças
e assessórios gerenciados pelo responsável pela Frota da Secretaria de Educação
(Anexo 111).
Art. 10 — A cada utilização dos veículos que transporta alunos, o condutor deverá
preencher o Diário de somo (Anexo 1), com os dados necessários.
§I' — A Secretaria de Educação encaminhará o Diário de Bordo à Presidência da
Comissão de Controle de Frota para acompanhamento e inserção de dados no sistema
de informática, ate a terça-feira da semana subsequente
§2° — Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua
direção ou responsabilidade, no início e final da utilização, e comunicar quaisquer
falhas ou defeitos verificados, inclusive a ausência dos equipamentos obrigatórios,
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efetuando o registro de observação no Diário de Bordo (Anexo 1), visando
providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto, com supervisão e
orientação do Responsável pela Frota da Secretária de Educação e/ou Secretário da
pasta onde o veículo está alocado.
Art. 11 - Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório
deverá ser obrigatoriamente requisitada a Secretaria de Educação.
Parágrafo Único As cópias das notas fiscais referentes à compra de peças ou
IIlaUUttlraU U.,
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Controle de Frota, semanalmente, juntamente com os Diários de Bordo.
Art. 12 - Os dados e informações constantes no Art. 31 e 8° serão registrados em
programa especifico para emissão de relatório mensal, que permita identificar o custo
de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
§11 - O responsável designado pela Comissão de Controle de Frota da Secretaria de
Educação encaminhará para a Secretaria de Educação do Município o relatório
mencionado no capul até o dia 1 5(quínze) do mês subsequente.
§21 - A Presidência da Comissão de Controle de Frota encaminhará para a
Controladoria Geral do Município o relatório mencionado no caput, desta feita
consolidado da Secretária de Educação até o dia 15(quinze) do mês subsequente.
Art. 13 - Nos casos de veículos próprios do Município e locados que transportam os
alunos, ao término do expediente de trabalho, devem ser recolhidos na garagem, no
outro inoal seguro
1Mi4) Ia Secretaria de Educação ou. evcepcionalmente
designado pelo Dirigente do órgão.
Parágrafo Único - É proibida a guarda de veículo em garagem residencial.

Da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores de Veículos
Art. 14 - Os condutores devem orientar os alunos sobre como se portarem no veículo,
sendo reforçado em reuniões periódicas promovidas pela equipe gestora das escolas
Devem ser observadas as seguintes práticas pelos condutores escolares na prestação
do serk iço de transporte.
1 - Portar relação dos alunos, com nome, telefone, endereço, nome dos pais ou
responsáveis;
II - Reportar ao gestor escolar qualquer irregularidade cometida pelos alunos durante
o trajeto do transporte escolar;
111 - Manter a limpeza e conservação dos veículos;
IV - Não autorizar o desembarque dos estudantes em locais alheios à escola;

www.jag uaretama.ce.gov.br
CEP: 63480-0001 Tei.: (88) 3576-1305

V - Embarque e desembarque exclusivamente no lado da calçada e, se possível, no
mesmo lado da escola;
VI Percorrer fielmente os roteiros, para o qual foi contratado, observando os
horários previamente estabelecidos:
e também nV11 - r, monçAo afla~na ii - íinç citus do
lo.
VIII - Tratar os alunos, professores e pais com atenção, cortesia e respeito
Art. 15 - Para conduzir o Transporte Escolar, o motorista deve preencher os seguintes
critérios:
a

L - 1 L UlU

11 - Ter habilitação para dirigir veículos na categoria D';
III - Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte
de alunos;
IV - Possuir curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar;
V - Possuir matrícula especifica no Detran:
1 - 1\ao ter cometido falta grave ou gra iima nos ultimos øoze meses
Art. 16 - Anualmente, no mês de janeiro o responsável designado na Comissão do
Controle de Frota da Secretaria de Educação deverá verificar a condição da Carteira
Nacional de Habilitação dos motoristas, constatando alguma irregularidade notificar o
condutor e o respectivo Secretário, tornando as medidas cabíveis em processo
administrativo para apurar as causas da ilegalidade.
Art. 17 - Fica expressamente proibida a utilização dos veículos de transporte escolar:
1- Em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diversões,
supermercados. eçtabe lecimentos comerciais e de ensino instituições bancárias, entre
outros;
II- Utilização de veículos da frota municipal para deslocamento para residência em
horário fora do expediente;
III- Em excursões e passeios de caráter particular;
IV- No transporte de familiares de servidores públicos;
- Aos sábados, 4mn,nnnr Çe.rnr4y,e..
em'residências particulares.
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Art. 18 - Em caso de colisão de veículo de transporte escolar fica o condutor obrigado
a comunicar a Secretaria de Educação ou ao responsável da Comissão de Controle de
4+ Çt-ç• ,p
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de Polícia.
§ 1° - Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em danos ao erário ou a terceiros, com o fito de
apurar a responsabilidade.
§ 20 - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este responderá pelos

D
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danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e
indenizará o erário.
§

30

*

Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir

1 4.pu11ctUtI1U4U1.. 4U4J1%J %JU 'UIpUJ U

4J4%.

.11J .LtY4J

condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos
causados.
Art. 19 O condutor é responsável pela conservação do veículo durante o período em
que estiver utilizando o mesmo, devendo observar as condições de funcionamento
•1it!t' ri., j-g-lfl-! IS
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Art. 20 - A mudança de itinerário para o qual foi solicitado o veículo é de
responsabilidade do Secretário de Educação ou responsável pelo Frota da Secretaria
de Educação, devendo o condutor registrar no Diário de Bordo.
'
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no Diário de Bordo.
Art. 22 - O abastecimento dos veículos de transporte escolar vinculados ao Município
será feito através de autorização de fornecimento de combustível (Anexo II).
Art. 23 - O controle de consumo de combustível deverá ser feito a cada
abastecimento, com anotação no Diário de Bordo.
Art. 24 - Compete à Secretaria de Educação vistoriar os veículos a fim de verificar se
os mesmos possuem condições de uso e se atendem as normas de padronização,
devendo providenciar a regularização dos mesmos.
?aragrato Urneo - ti Secretario de 1.ducaçao pcxiera solicitar ao responsável pela
Comissão de Controle de Frota da Secretaria de Educação, através de oficio, que esta
realize as vistorias mencionadas no capul do presente artigo.
Art. 25 - A apuração das denúncias de use irregular de veículos de transporte escolar
ou o descumprimento aos ditames contidos nesta Instrução Normativa serão apurados
por determinação do (a) Prefeito (a) ou do Secretário de Educação, tudo sob o
acompanhamento da Controladoria Geral do Município. sujeitando o infrator e o seu
superior imediato, quando for o caso, ás penalidades administrativas ou contratuais
cabíveis.
Art. 26 - Independente do resultado alcançado na sindicância ou processo
administrativo disciplinar, cópias dos autos serão remetidas à Controladoria Geral do
Município.
Art. 27 - Qualquer conduta desrespeitosa ou ato ofensivo cometido pelos motoristas
em detrimento dos alunos será apurada através de processo administrativo disciplinar
para servidores. notificada a empresa para os casos de prestação de serviços, sem
prejuízos de sanções penais e civis por ventura resultantes da conduta.
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Capítulo LV
Do Itinerário
Art, 28 - Ao elaborar o itinerário, deve ser levado em consideração a localização da
d 4i,i

hla- 4

4wp,q np'rr-n

ponto onde o veículo passa.
§ 1° - Deve ser confirmado o número de alunos transportados por itinerário.
§20

- Na elaboração do itinerário deve conter o percurso com a respectiva

quciïi.
§30

- Estabelecer horários adequados para buscar e levar alunos de casa para a escola
e vice-versa.
Capitulo V
Das Multas de Trânsito
Art. 29 - Todos os Autos de Infrações dos veículos de transporte escolar deverão ser
encaminhados ao responsável pela Frota da Secretaria.
Art. 30 - O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a
responsabilidade da infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa
através de pagamento em parcela única ou parcelado, mediante instrumento legal
cabível.
Art. 31 - O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após ter-se utilizado
de todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Previa
e Recursos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração,
o pagamento da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a
sentença final.
Capítulo VI
Das Disposições Finais
Art, 32 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 33 - As regras desta instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua
publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de
instrumentos que por ventura existam e que normatizavam tais procedimentos, e na
sua existência restando todos revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JACUARETAMA- CE, EM 12 DE ACOSTO DE 2019.
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ANEXO II— AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 005/2019

AUTORIZAÇÃO DE
AUA Ni- ICI M
i- LÍN lo

SECRETARIA

KM

VEÍCULO

M

No

HORA

QU AN 1 1l)AL)E/L1 1 ROS

PRODUTO
GASOLINA
DIESEL
ÓLEO LUBRIFICANTE

DATA
/

/

MOTORISTA

AUTORIZAÇÃO

ANEXO III- FICHA DE CONTROLE DE VEÍCULO
INSTRUCÃO NORMATIVA NO 005/2019

NÚMERO DO
MOTOR
4 1) 4 (I

4 íL

JANEIRO
im"

IRUM~
£ L. ,

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
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NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
ANUAL
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.,ratç*
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4VF 4
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FISCAL

AQUISIÇÃO
COM, BUS1'ÍVEE
(1 T)

1)0 'FANQLF

COR

MODELO

é

ASSESSÓIU ()S
( RS)

VEÍCULO

PORTARIA P4 00712019

DESIGNAR o senhor ANTONIO RONIELLE MATiAS BEZERRA
para O CaT9Q de C~denador de Maruençâo do Transporte
EsoIar e dá Outras pwvidtc'as

O senhor FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA, Prefeito
MurQpaI ie Jaguaretarna, E.tado do Ceara usdo de suas
ambuçes tega3 consoante ás rtormas gerais de dreto uhco
EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA.

RESOLVE;

Art 1° - DESIGNAR o servdof ANTONIO RONIELLE MATIAS
BEZERRA para o cargo de Coordenador de Manutenção do Transporta Escota,, poOendo
assnar toda e qualquer documentação referente ao Transporie Escolar, bem ccrc recrset

r

Art.
Esta Portana entra em goi na d$a d sua pubç
revogadas as dsposiçôes em contrano
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REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.

PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA
PINHEIRO a

(11,
4
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1.
FRANCISCO GLAlg R - BELO CL
PREFEIT
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ACHADO 02- FROTA
PROPRIA (Item A-2)
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Instrução
Frota Escolar
05.2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para
gereni.;amenlo e o controle do 7ransper/e
Escolar. a fim de garantir a segurança e o bem
es/ar dos estudantes do Município de
Jaguaretama/CE
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA,
no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei Municipal n° 967/2017 em seu Art.
1°, Parágrafo Unico. inciso XVII e XXI. Art. 70:
CONSIDERANDO o direito do aluno de escola pública ao transporte escolar,
corno forma de facilitar o acesso à educação:
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos, usuários desses
veículos melhores condições de conforto e segurança no trânsito, especialmente em
razão da predominância de crianças e adolescentes como destinatários dessa
modalidade de transporte:

RESOLVEM:
Capítulo 1
Das Disposições Iniciais
Ari. P - Esta Instrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle do
Transporte Escolar do Município de Jaguaretama, através da Secretaria de Educação
ou Setor de Transporte, cujo objetivo será facilitar o acesso à educação aos alunos de
escolas piblieas, bem como garantir melhores condições de conforto e segurança no
transito.
Art. 2° - O uso dos veículos do Transporte Escolar que compõem a frota do Município
e exclusivo para realização de transporte dos alunos de escola publica do Município
Jaguarotama. sendo vedado o uso de caráter privado
Capítulo 11
Do Gerenciamento e Controle da Frota
Ari. 3° - No cadastramento dos veículos do transporte escolar deverá constar o tipo e
marca ano de fabricação cor, numero do motor e do chassi tipo de combustível e
capacidade do tanque, data de aquisição, numero da nota fiscal critérios que servirão
para o controle e gerenciamento dos gastos.
Art. 4° O monitorarnento de todos os veículos que transportam alunos será efetuado
através de um registrador de velocidade (chamado tacograto), que e um aparelho
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instalado no painel do veículo e que vai registrando a velocidade e as paradas do
veículo em um disco de papel.
Art. Y - Além das vistorias normais no l3etran, que todos os =veículos devem fazer
anualmente o veiculo que transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias
especiais (uma em janeiro e outra em julho). para verificação específica dos itens de
segurança para transporte escolar.
§ 1°

- Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida
pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela
Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A autorização deverá estar fixada na
parte interna do veículo, em local visível.
Ari. 60 - O deslocamento dos veículos que transporta alunos deve constar no registro
de movimentação dos veículos - Diário de Bordo (Anexo 1), o tipo de veículo, a
placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do
veículo e quilometragem de saída e chegada.
Art. 7° - A frota de Transporte Escolar é composta por veículos próprios ou locados,
sendo que o transporte escolar poderá ser realizado, também, em regime de prestação
de serviços de transpo ,neste último easo, estão inclusas as despesas -com
combustível, motorista, manutenção, peças e lubrificantes.
Ari. 8° Para os veículos próprios e locados (cujo contrato não preveja o
abastecimento) para transporte de alunos, os abastecimentos serão realizados através
do recebimento de autorização de abastecimento do Secretário de Educação ou do
Servidor responsável pela -Comissão de Controle de Frota, devidamente autorizado
pelo responsável designado pela Frota da Secretaria de Educação (Anexo II).
Parágrafo Único - O abastecimento será realizado em posto credenciado, determinado
pela Administração Pública no caso de contratação ocorrida após realização do
processo licitatório.
Ait 90 - Haverá controle para cada veículo, que identificará a quilometragem, bem
como os gastos mensais com abastecimento, lubrificantes, serviços mecânicos, peças
e assessonos gerenciados pelo responsável pela Frota da Secretaria de Educação
(Anexo III).
Art. 10 - A cada utilização dos veículos que transporta alunos, o condutor deverá
preencher o Diário de Bordo (Anexo 1), com os dados necessários.
§1° - A Secretaria de Educação encaminhará o Diário de Bordo à Presidência da
Comissão de Controle de Frota para acompanhamento e inserção de dados no sistema
de informática, até a terça-feira da semana subsequente.
§2° - Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua
direção ou responsabilidade, no início e final da utilização, e comunicar quaisquer
falhas ou defeitos verificados, inclusive a ausência dos equipamentos obrigatórios,
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efetuando o registro de observação no Diário de Bordo (Anexo 1), visando
providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto, com supervisão e
orientação do Responsável pela Frota da Secretária de Educação e/ou Secretário da
-pasta onde o veículo está alocado.
Art. 11 - Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório
deverá ser obrigatoriamente requisitada a Secretaria de Educação.
Parágrafo Único - As cópias das notas fiscais referentes á compra de peças ou
manutenção de veículos devem ser encaminhadas para a Presidência da Comissão de
Controle de Frota, semanalmente, juntamente com os Diários de Bordo.
Art. 12 - Os dados e informações constantes no Art. 31 e 8° serão registrados em
programa especifico para emissão de relatório mensal que permita identificar o custo
de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
§10

- O responsável designado pela Comissão de Controle de Frota da Secretaria de
Educação encaminhará para a Secretaria de Educação do Município o relatório
mencionado no capul até o dia 1 5(quinze) do mês subsequente
§2° - A Presidência da Comissão de Controle de Frota encaminhará para a
Controladoria Geral do Município o relatório mencionado no caput. desta feita
consolidado da Secretaria de Educação ate o dia 1 5(quinze) do mês subsequente
Art. 13 - Nos casos de veículos próprios do Município e locados que transportam os
-alunos, ao -ttrmino -do expediente de trabalho, devem -ser -recolhidos na -garagem, -nopátio da Secretaria de Educação ou, excepcionalmente em outro local seguro.
designado pelo Dirigente do Orgão.
Parágrafo Único - É proibida a guarda de veículo em garagem residencial.

Capítulo III
Da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores de Veículos
Art. 14 - Os condutores devem orientar os alunos sobre como se portarem no veículo,
sendo reforçado em reuniões periódicas promovidas pela equipe gestora das escolas.
Devem ser observadas as seguintes práticas pelos condutores escolares na prestação
do serviço de transporte:
1 - Portar relação dos alunos, com nome, telefone, endereço, nome dos pais ou
responsáveis;
II - Reportar ao gestor escolar qualquer irregularidade cometida pelos alunos durante
o trajeto do transporte escolar:
Iii - Manter a limpeza e conservação dos veículos;
IV - Não autorizar o desembarque dos estudantes em locais alheios à escola;

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 TeL: (88) 3576-1305

V - Embarque e desembarque exclusivamente no lado da calçada e, se possível no
mesmo lado da escola;
VI - Percorrer fielmente os roteiros, para o qual foi contratado, observando os
horários previamente estabelecidos;
VII - Ter atenção quanto ao uso dos cintos de segurança pelos alunos e também usálo.
VIII Tratar os alunos, professores e pais com atenção, cortesia e respeito
Art. 15 - Para conduzir o Transporte Escolar, o motorista deve preencher os seguintes
critériõs:
1 - Ter idade superior a 21 anos;
II - Ter habilitação para dirigir veículos na categoria
lii - Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte
de alunos;
IV - Possuir curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar:
V - Possuir matrícula específica no Detran;
VI - Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses
Art. 16 - Anualmente, no mês de janeiro o responsável designado na Comissão do
Controle de Frota da Secretaria de Educação deverá verificar a condição da Carteira
Nacional de Habilitação dos motoristas constatando alguma irregularidade notitiear o
condutor e o respectivo Secretário, tornando as medidas cabíveis em processo
administrativo para apurar as causas da ilegalidade.
Art. 17 - Fica expressamente proibida a utilização dos veículos de transporte escolar:
1- Em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diveffiões,
supermercados, estabelecimentos comerciais e de ensino, instituições bancárias, entre
outros:
II- Utilização de veículos da frota municipal para deslocamento para residência em
horário fora do expediente;
III- Em excursões e passeios de caráter particular;
IV- No transporte de familiares de servidores públicos;
V- Aos sábados, domingos e feriados;
VI- Desvio e guarda em residências particulares.
Art. 18 - Em caso de colisão de veículo de transporte escolar fica o condutor obrigado
a comunicar a Secretaria de Educação ou ao responsável da Comissão de Controle de
Frota da Secretaria de Educação sobre o sinistro e registrar ocorrência na Delegacia
de Polícia.
§ 1° - Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em danos ao erário ou a terceiros, com o fito de
apurar a responsabilidade.
§ 20 - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este responderá pelos
www.jag uaretama.ce.g ov. br
Rua Tr1sto Gonçalves, 185 1 Jaguaretarna-CE
CEP: 63480-000 1 TeL: (88) 3576-13105

danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e
indenizará o erário.
§ 31 - Se o laudo periciài, sindicáncia ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao
condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos
causados.
Art. 19 - O condutor é responsável pela conservação do veículo durante o período em
que estiver utilizando o mesmo devendo observar as condições de funcionamento
antes de colocá-lo em circulação.
Art. 20 - A mudança de itinerário para o qual foi solicitado o veículo é de
responsabilidade do Secretário de Educação ou responsável pelo Frota da Secretaria
de Educação, devendo o condutor registrar no Diário de Bordo.
Art. 21 - Qualquer ocorrência verificada durante o deslocamento deve ser registrada
no Diário de Bordo.
Art. 22 - O abastecimento dos veículos de transporte escolar vinculados ao Município
será feito através de autorização de fornecimento de combustível (Anexo II).
Art. 23 - O controle de consumo de combustível deverá ser feito a cada
abastecimento, com anotação no Diário de Bordo.
Art 24 - Compete a Secretaria de Educação vistoriar os veículos a fim de verificar se
os mesmos possuem condições de uso e se atendem as normas de padronização,
devendo providenciar a regularização dos mesmos.
Parágrafo Único - O Secretário de Educação poderá solicitar ao responsável pela
Comissão de Controle de Frota da Secretaria de Educação, através de oficio que esta
realize as vistorias mencionadas no capur do presente artigo.
Art. —
75 - Âapuração das den"ncias de uso irregular de veículos de trnpofle escolar
ou o descumprimento aos ditames contidos nesta Instrução Normativa serão apurados
por determinação do (a) Prefeito (a) ou do Secretário de Educação, tudo sob o
acompanhamento da Controladoria Geral do Município, sujeitando o infrator e o seu
superior imediato quando for o caso as penalidades administrativas ou contratuais
cabíveis.
Art. 26 - independente do resultado alcançado na sindicância ou processo
administrativo disciplinar, cópias dos autos serão remetidas à Controladoria Geral do
Município.
Art. 27 - Qualquer conduta desrespeitosa ou ato ofensivo cometido pelos motoristas
em detrimento dos alunos será apurada através de processo administrativo disciplinar
para servidores, notificada a empresa para os casos de prestação de serviços, sem
prejuízos de sanções penais e civis por ventura resultantes da conduta.
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Capítulo IV
Do Itinerário
Art. 28 - Ao elaborar o itinerário, deve ser levado em- consideração a localização da
reidênciaJescola do aluno, evitando que os alunos percorram, longas caminhadas até o
ponto onde o veículo passa.
§1° - Deve ser confirmado número de alunos transportados por itinerário.
§2° - Na elaboração do itinerário deve conter o percurso com a respectiva
quilometragem.
§3° - Estabelecer horários adequados para buscar e levar alunos de casa para a escola
e vice-versa.
Capitulo V
Das Multas de Trânsito
Art. 29 - Todos os Autos de Infrações dos veículos de transporte escolar deverão ser
encaminhados ao responsável pela Frota da Secretaria.
-Art. 30 - O condutor que dispensar a Defesa Prévia c assuxnir diretamente a
responsabilidade da infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa
através de pagamento em parcela única ou parcelado. mediante instrumento legal
cabível.
Art. 31 - O condutor que se recusar a pagar o Auto de infração, após ter-se utilizado
de todas as garantias dos prmcipios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Previa
e Recursos JARI). que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração,
o pagamento da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a
sentença final.
Capítulo VI
Das Diposiç5es Finais
Art. 32 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 33 - As regras desta Instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua
publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de
instrumentos que por ventura existam e que normatizavam tais procedimentos, e na
sua existência restando todos revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA- CE, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.

ANTÔNIA MÁRCIA"r RBOSA DE LIMA
Controlador Geral do Município
wwwjaguaretama.ce.govhr
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DESIGNAR o senhor ANTONK) RONIELLE ~TIAS BEZERRA
pata o carpo de Coo derador de Manutençc ao Transporte
Escolar e da outras providéricias

O senhor FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA, Pre1do
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atbuçes kgas consoante as normas gerais de direito, publico
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Art. 1' - DESIGNAR o servidor ANTONIO RONIELLE MATIAS
BEZERRA para o cargo de Coordenador de Manutenção do Transporte Escolar. øodendo
assrar toca e qualquer documentação referente ao Transporte Escolar, bem como, responsavel
peo acornpanamento de toda frota de transporte escolar e manulerçào dOS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a utilização de máquinas e veículos
oficiais e procedimintos ci serem adotados para a
aquisição, controle e abastecimento de
combustíveis para a frota oficial de veículos do
Município de Jaguaretama/CE.
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA,
no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei Municipal n° 967/2017 em seu
Art 10 Parágrafo único. inciso XVII e \X1 Art 70
CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a utilização dos veículos
oficiais;
RESOLVEM:
Capítulo 1
Das Disposições Iniciais
Art. 1° - Esta instrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle da frota de
veículos e máquinas do Município de Jaguarecama, através da Secretaria de
Administração, cujo objetivo será padronizar, uniformizar, controlar e disciplinar a
aquisição, identificação guarda, conservação, manutenção e utilização dos veículos
oficiais.
Ari. 2° - O uso dos veículos e máquinas que compõem a frota do Município é
exclusivo para realização de atividades de interesse da Administração Pública, sendo
vedado o uso de caráter privado.
Capítulo Li
Do Cerenciamento e Controle da Frota
Art. 30 - No cadastramento dos veículos e máquinas deverá constar o tipo e marca,
ano de fabricação, cor, número do motor e do chassi, tipo de combustível e
capacidade do tanque, data de aquisição, número da nota fiscal, critérios que servirão
para o controle e gerenciam:ento dos gastos.
Art. 40 - o monitoramento de todos os veículos será efetuado através de pessoal com
as atribuições especificas para esse fim, juntamente com sistema de informática criado
para racionalização do uso, consumo e manutenção da frota.
Art. 50 - o deslocamento dos veículos e máquinas será efetuado mediante solicitação
do servidor à Secretaria, devendo constar no registro de movimentação dos veículos Diário de Bordo (Anexo 1), o tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora
de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e
chegada.
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Art. 60 Todos os veículos e máquinas receberão autorização de abastecimento do
órgão ao qual o veículo está alocado ou ainda do Servidor responsável pela Comissão
de Controle de Frota, devidamente autorizado pelo responsável designado pela frota
de cada Secretaria (Anexo 11).
Parágrafo Único - O abastecimento será realizado em posto credenciado, determinado
pela Administração Pública no caso de contratação ocorrida após realização do
processo licitatório.
Art. 7° - Haverá controle para cada veículo ou máquina, que identificará a
quilometragem, bem como os gastos mensais com abastecimento, lubrificantes,
serviços mecânicos, peças e assessórios gerenciados pela Comissão de Controle de
Frota, designada para realizar o controle das rotinas de frota de cada Secretaria
(Anexo III).
Art. 80 - A cada utilização dos veículos componentes da frota municipal o condutor
deverá preencher o Diário de Bordo (Anexo 1), com os dados necessários.
§I' - Os Órgãos e Secretarias encaminharão o Diário de Bordo à Presidência da
Comi-ssàode Controle de Frota para acompanhamento e inserção de dados no sistema
de informática, até a terça-feira da semana subsequente.
§2° - Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua
direção ou responsabilidade, no início e final da utilização, e comunicar quaisquer
falhas ou defeitos verificados, inclusive a ausência dos equipamentos obrigatórios,
efetuando o registro de observação no Diário de Bordo (Anexo 1), visando
providenciar em tempo habil o imediato ajuste e/ou conserto com supervisão e
orientação do Responsável pela Comissão de Controle de Frota de cada Secretaria
e/ou Secretário da pasta onde o veículo está alocado.
Art. 90 - Qualquer manutenção e/ou compra de peça. equipamento ou acessório deverá
ser õbrigatoiiamente requlsítadã ao órgão no qual o veículo esteja alocado.
Parágrafo Único - As cópias das notas fiscais referentes à compra de peças ou
manutenção de veículos devem ser encaminhadas para o Presidente da Comissão de
Controle de Frota, semanalmente, juntamente com os Diários de Bordo.
Art. 10 - Os dados e informações constantes no Art, 3° e 70 serão registrados em
programa específico para emissão de relatório mensal, que permita identificar o custo
de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
§1' - Secretarias e Órgãos do Município encaminharão o relatório mencionado no
íapuJ até o dia 15(quin7f) do mês subsequente para o Presidente da Comissão de

Controle de Frota.
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§20 - O Presidente da Comissão de Controle de Frota encaminhara para a
Controladoria Geral do Município o relatório mencionado no capia, desta feita
consolidado de todas as Secretarias ate o dia 1 5(quinze) do mês subsequente

Art. II —A frota de veículos do Município é composta por veículos próprios, cedidos
ou locados, devidamente identificados através de logotipo do Município de
Jaguaretama, afixado nas portas dianteiras dos dois lados do automóvel ou em local
visível em se tratando de motocicletas ou outros veículos.
Art. 12 - Não é permitida a afixação de qualquer outro adesivo, equipamentos ou
acessórios que descaracterizem a aparência original do veículo ou comprometa o
interesse da Administração.
Art. 13 - Os veículos utilizados pelo (a) Prefeito (a), os de escolta, pelos (as)
Secretários (as) Municipais e os que requererem cuidados especiais de segurança
estão dispensados do uso do logotipo, mediante autorização expressa do (a) Prefeito
(a).
Art. 14 - Os veículos que servem à Administração Municipal devem, ao término do
expediente de trabalho, ser recolhidos na garagem, no pátio de seu respectivo órgão
ou, excepcionalmente em outro local seguro, designado pelo Dirigente do Orgão.
Au. 15 - É proibida a guarda de veículo oficial em garagem residencial, ressalvados
aqueles que servem ao Prefeito(a), por razões de segurança pessoal e os que estiverem
expressamente autorizado pelo Dirigente do órgão.
Art. 16 - Em casos excepcionais, assim considerados os serviços essenciais e serviços
ininterruptos, definidos por cada um dos Secretários Municipais, os veículos poderão
ser utilizados nos sábados, domingos e feriados ou durante a semana. fora do horário
de expediente.
Parágrafo Único - Nos casos previstos no capui do presente artigo. a Gerência de
Transportes deverá previamente ser comunicadà.

Capitulo III
Da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores de Veículos
Art. 17 - A condução dos veículos oficiais somente poderá ser realizada por motorista
profissional contratado ou servidor que detenha a obrigação respectiva em razão do
cargo ou da função que exerça.
Parágrafo Único: Os servidores públicos municipais, no interesse do serviço e no
exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores
ocupantes do cargo de motorista, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte
individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação
e devidamente autorizados pelo Dirigente do órgão, sendo terminantemente proibida
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,
a condução por pessoa estranha ao corpo funcional, servidores que não estejam em
serviço ou não autorizados pelo Prefeito (a).
Art. 1- A Carteira Nacional de Habilitação deverá ser compatível ao tipo de veículo
que o condutor ira utilizar, conforme a Lei n° 9.503. de 2/09/97, i saber
Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem
carro lateral:
Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista,
otorista;Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
Categoria
enquadre nas Categorias-B, C ou De cuja unidade acoplada. reboque. semi-reboque
ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.
Art. 19 - Anualmente, no mês de janeiro o responsável de cada Secretaria da
Comissão de Controle de Frota deverá verificar a condição da Carteira Nacional de
Habilitação dos motoristas e servidores autorizados a conduzir veículos, constatando
alguma irregularidade notificar o condutor e o respectivo Secretário, tomando as
medidas cabíveis em processo administrativo para apurar as causas da ilegalidade.
Art. 20 - Fica expressamente proibida a utilização dos veículos oficiais:
1- em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diversões,
supermercados, estabelecimentos comerciais e de ensino, instituições bancárias, entre
outros;
11- utilização de veículos da frota municipal para deslocamento para residência em
horário fora do expediente;
III- em excursões e passeios de caráter particular;
IV- no transporte de familiares de servidores públicos:
V- no transporte de pessoas que não estejam vinculadas às atividades da
Administração Direta, Fundos e Fundações, salvo em veículos de transporte de
pacientes e se autorizadas;
VI- aos sábados, domingos e feriados;
VII- desvio e guarda em residneias particularesArt. 21 - Ficam excluídos das proibições estabelecidas no Art. 20, os veículos que
estiverem a serviço público, como fiscalizações ou ações educativas, bem como casos
emergenciais de saúde desde que autorizados.
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Art. 22 - Em caso de colisão de veículo oficial fica o condutor obrigado a comunicar
ao órgão onde o veículo está lotado ou ao responsável designado por cada Secretaria
da Comissão de Controle de Frota sobre o sinistro e registrar ocorrência na Delegacia
de Polícia.
§ 10 - Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de
apurar a responsabilidade.
2 - Se o laudo pericial, sindicância ou -processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este respondera pelos
danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e
indenizará o erário.
§ 3° Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao
condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos
causados.
Art. 23 - O condutor é responsável pela conservação do veículo durante o período em
que estiver utilizando o mesmo, devendo observar as condições de funcionamento
antes de colocá-lo em circulação.
Art. 24 - A mudança de roteiro para o qual foi solicitado o veículo é de
responsabilidade do usuário, devendo o condutor registra no Diário de Bordo
Art. 25 - Qualquer ocorrência verificada durante o deslocamento deve ser registrada
no Diário de Bordo.
Art. 26 - O abastecimento dos veículos vinculados ao Município será feito através de
autorização de fornecimento de combustível (Anexo 11).
Art. 27 - O controle de consumo de combustível deverá ser feito a cada
abastecimento, com anotação no Diário de Bordo.
Art. 28 - Compete à Secretaria onde o veículo estiver lotado vistoriar os veículos a
fim de verificar se os mesmos possuem condições de uso e se atendem as normas de
padronização, devendo providenciar a regularização dos mesmos.
Parágrafo Único - O Dirigente do Órgão poderá solicitar a Comissão de Controle de
Frota de cada Secretaria, através de oficio, que esta realize as vistorias mencionadas
no capul do presente artigo.
Art. 29 - A apuração das denúncias de uso irregular de veículos ou o descumprimento
aos ditames contidos nesta Instrução Normativa serão apurados por determinação do
(a) Prefeito (a) ou do respectivo titular do Orgão, tudo sob o acompanhamento da
Controladoria Geral do Município, sujeitando o infrator e o seu superior imediato,
quando for o caso, às penalidades administrativas ou contratuais cabíveis.
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Art 30 - Independente do resultado alcançado na sindicância ou processo
administrativo disciplinar, cópias dos autos serão remetidas à Controladoria Geral do
Município.
Capítulo IV
Das Multas de Trânsito
Art. 31 - Todos os Autos de Infrações dos veículos da Administração Municipal
deverão ser encaminhados à Comissão de Controle de Frota de cada Secretaria.
Art. 32 - O pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por
servidores quando da condução de veículos de propriedade do Município será
realizado por este, o qual também compete adotar as medidas necessárias visando ao
ressarcimento da despesa ao erário pelo responsável pela infração.
Art. 33 - O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a
responsabilidade da infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa
através de pagamento em parcela única ou parcelado, mediante instrumento legal
cabível.
Art. 34 - O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após ter-se utilizado
de todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Previa
e Recursos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração,
o pagamento da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a
sentença final.
Capítulo V
Das lEsposiçô€s Finais
Art. 35 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 36 - As regras desta Instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua
publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de
instrumentos que por ventura existam e que normatizavam tais procedimentos, e na
sua existência restando todos revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JACUARETAMA - CE, EM 22 DE JULHO DE 2019.
de Uma

o Au° o

ABA-R-HOSA DE-LIMA
ANTNIA M
Controlador Geral do Município
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ANEXO ii - AVTORFZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2019

AUTORIZAÇÃO DE
ABASTECIMENTO

SEcRETARIA

No
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VEÍCULO

PLACA

HORA
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PRODUTO
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DATA

/

/

MOTORISTA

AUTORIZAÇÃO

ANEXO III - FICHA DE CONTROLE DE VEÍCULO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00312019
SECRITAR1A
VEÍCULO

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JUL+IO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
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Os membros de cada Secretaria tica inc.urnhdo da rsponsabilidade de
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REGISTRE-SE
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AdrnmtraLva da Preteitura MuncL po de Jauaret
RESOtVE
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PORTARIA N 00212018
Disp sobre' desi9flaÇO do movi~,
Francisco SaOCIeU!"O Saktanha Paulo corno
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REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Gabrnete da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania o
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2019, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS,
DE 15 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a gestão e acompanhamento da execução dos
contratos administrativos efetivados do Município de
Jaguaretama/CE,

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da competência que lhe foi
atribuída na Lei Municipal n° 67/2017 em seu Art. 1°, Parágrafo Único, inciso XVII e XXI,
Art. 7°;
CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a gestão e acompanhamento dos
contratos administrativos;
CONSIDERANDO, também, o dever dessa Controladoria de prestar orientações e
subsídios aos fiscais de contrato;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de nivelamento dos entendimentos e
procedimentos, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade,
permitindo a evidenciação e transparência dos atos de fiscalização;

RESOLVEM:

Capítulo 1
Das Disposições Iniciais

Art. 1° - Esta Instrução Normativa visa disciplinar a fiscalização e a gestão dos contratos
administrativos, bem como orientar os procedimentos dos fiscais de contrato administrativos
firmados pelo Município de Jaguaretama.
Art. 2° - As Secretarias e Órgãos Municipais, para a gestão dos contratos administrativos,
deverão indicar servidores para atuar na gestão e fiscalização dos contratos, providenciar
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portarias de nomeação dos fiscais, treinando e orientando os servidores para a correta
fiscalização dos contratos.

Art. 30 - São atribuições dos servidores designados para realizarem a gestão fiscalização dos
contratos administrativos:
1 - Manter documentação referente aos contratos sob sua responsabilidade;
II - Manter planilhas ou termos de controle de fiscalização atualizados;
111 - Registrar os atos fiscalizatórios;
IV - Tomar medidas necessárias, comunicando a empresa sobre não atendimento dos
requisitos do contrato;
V - Informar aos Qrdenadores de Despesas sobre imodaridadev,
VI - Conhecer a Lei a° 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002 que norteiam os contratos
administrativos;
VII - Conhecer a legislação aplicável ao objeto contratado, o instrumento contratual e
procedimento [icitatório que originou o contrato.

Art. 40 - Da responsabilização inerente à fiscalização dos contratos:
-1 -Responsabilidade Adminis#atÀ'a: 0fisca1 de -contrato, assim -como todo servidor, deve ser
leal à Administração, cumprindo suas funções com urbanidade, probidades e eficiência.
Condutas incompatíveis com a função de fiscal podem ensejar a aplicação de sanções
administrativas, logicamente após o devido processo legal em que lhe seja garantida a ampla
defesa. Decorre de gestão irregular do contrato, quando, mediante processo disciplinar, for
verificado que -o -fiscal agiu em -desconformidade -com seus deveres funcionais, descum-prindo
regras e ordens legais.

II - Responsabilidade Civil: Quando, em razão da execução irregular do contrato, ficar
comprovado danos ao erário, o fiscal será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse
fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, por negligência, imperícia ou

www.jag uaretamace.g-ov.br
Rua Tristão Gonçalves, 1851 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

RUMO AO NOVO COM O POVO

imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em
ação regressiva.

III - Responsabilidade Criminal: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como
crime, dentre os quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei n° 8.666/93,
diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras
modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código
Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado,
independentemente da abertura de processo disciplinar.

Capítulo II
Da LecuçJo do Contrato

Art. 50 - As atividades de gestão e fiscalização dos Contratos Administrativos devem ocorrer
de forma dinâmica, prática e, objetiva, visando sempre à qualidade nos serviços e produtos
contrat&Ins.

Art. 60 Os procedimentos para gestão e fiscalização dos contratos de aquisição de bens o
fiscal deverá:
- Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto:
a) à especificação do objeto;
b) ao prazo de entrega do material.
li - Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da
execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer necessária;
111 - Analisar as Notas Fiscais, conferindo:
*se-as cowtiçSesde pagamento do íontram1bsam obedidas
b) se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;
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e) se a Nota Fiscal tem validade e se está corretamente preenchida;
d) se está acompanhada das certidões negativas de débito;
e) se o material entregue constitui o mesmo material contratado e especificado na Nota Fiscal;
IV - Averiguar as entradas das Notas Fiscais junto ao Setor de Almoxarifado;
V - Notificar por escrito o atraso na entrega dos bens, ou o descumprimento de quaisquer
cláusulas contratuais, à Procuradoria-Geral do Município para aplicação das sanções cabíveis;
e
VI - Manter contato com o preposto/representante da contratada com vistas a garantir o
cumprimento integral do contrato.

Art. 70 Os procedimentos para gestão e fiscalização dos contratos de contratação de serviços:
1 - ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto:
a) à especificação do objeto;
h) ao cronwjrama dos serviços
II - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da
execução contratual, arquivando, por cópia, a que se fizer necessária;
III - acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no
contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços;
IV - Analisar as Notas Fiscais, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) =se o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi efetuado;
e) se a Nota Fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida;
d) se está acompanhada das certidões negativas de débito;
V - informar o desriimprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto ao prazo, com o
fim de aplicação das sanções cabíveis; e
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VI - manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com vista a permitir
o fiel cumprimento do contrato.

Art. 8° Os procedimentos para gestão e fiscalização dos contratos de contratação de serviços
de Engenharia e Execução de Obras:
1 - ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto:
a) à especificação do objeto;
b) ao prazo de execução do serviço;
e) ao cronograma tisico-financeiro dos serviços a serem realizados.
Ii - estabelecer cronograma de visitação ao canteiro de obras com periodicidade entre 15 e 30
=dias;
III - durante a visitação às obras, percorrer todas as instalações, tendo sempre em mãos cópias
de todos os projetos, especificações, contrato e bloco de anotações para posterior
preenchimento do diário de obras;
IV - a cada visita, a equipe de lisealização deverá observar, além da qualidade dos serviços
executados, o contingente de trabalhadores, a disponibilidade de material e equipamentos a
sequência correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a obediência às orientações
anotadas no diário de obras;
V - juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da
execução contratual, arquivado, por cópia, a que se fizer necessária;
VI - acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no
contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma flsico-financeiro dos serviços a
serem realizado;
VII - atentar para as especificações técnicas constantes nos anexos;
VIII - analisar as notas fiscais e medições, conferindo:
a) se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados;
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c) se a Nota Fiscal tem a validade e se está corretamente preenchida; e
d) se está acompanhada das certidões negativas de débitos;
IX - Confirmar as medições;
X - o recebimento dos serviços deverá ser precedido de notificação da empresa contratada
para avaliação dos serviços executados e conferência do cumprimento de todas as cláusulas
contratuais. A existência de pendência determinará a emissão de Termo de Recebimento
Provisório e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior emissão de Termo de
Recebimento Definitivo para encerramento do contrato e devolução da garantia contratual,
quando for o caso;
XI - Arquivar cópia do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT enviada pela contratada;
XII - Arquivar cópia do CEI - Cadastro específico do INSS da Obra enviada pela contratada;
XIII - informar o descumprimento de cláusulas contratuais, mormente quanto ao prazo, a fim
de se aplicarem as sanções cabíveis; e
XIV - manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com vistas a
permitir o fiel cumprimento do contrato.

Capítulo li!
Procedimentos

do Fiscal

Art. 90 - Principais procedimentos que deverão ser realizados pelo fiscal do contrato:
- Planejar a execução do contrato;
II - Estimar despesas decorrentes da execução do contrato, para subsidiar o planejamento de
gastos e a execução orçamentária;
III - Organizar o processo de pagamento;
IV - Monitorar o realizado em relação ao que estava previsto;
V - Registrar todas as ocorrências da execução;
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VI - Manter formulários ou fichas de registro de ocorrência;
VII - Organizar e alimentar relatório da execução;
IX - Avaliar os resultados;
X - Prestar contas de seu gerenciamento.

Capitulo IV
Dos Instrumentos Contratuais

Art. lO - A análise dos instrumentos contratuais deverá ocorrer através dos procedimentos de:

a) Verificação se os contratos, aditivos e rescisões foram firmados pelas partes e testemunhas
e devidamente publicados os seus extratos nos instrumentos legalmente exigidos (DOU, DOE
OU DOM);

b) Observar se estabelecem com clareza e
obrigações e responsabilidade das partes.

D

cláusulas mínimas que definam direitos,

c) Analisar se estão em conformidade com os termos do Edital de Licitação e da proposta a
que se vinculam, ou do termo que a dispensou.

Art. II - O fiscal de contrato deverá analisar se os contratos possuem cláusulas necessárias
que estabeleçam:
a) O objeto;(inciso 1 do art. 55. Lei federal a° 8.666/93)
b) A forma de fornecimento, se integral ou parcelado,,(inciso II do art. 55, Lei Federal n
8466193)

e) O regime de execução, (inciso II do art. 55, Lei Federal n° 8.666193)
di Os preços e condições de pagamento. (inciso III do art. 55, Lei Federal n 8.666/93)
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e) A periodicidade de reajustamento; (ínciso 111 do art. 55. Lei Federal no 8.666/93)
f) A atualização monetária: (inciso III do art. 55. Lei Federal n° 8.666/93)
g) O prazo de inicio e de entrega; (inciso 1V do art. 55, Lei Federal n° 8.666/93)
h) O crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa: (inciso V do art. 55, Lei Federal n°
8.666/93)
i) As garnhias, (inciso VI do art 55, Lei Federal n° 8.666/93)
j) A previsão de casos de revisão: (art. 40, XI da Lei n.° 8.666,)
k) Os casos de rescisão; (inciso VIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
1) O reconhecimento de direito em caso de rescisão: (inciso IX do art. 55, Lei Federal n°.
8.666/93)
m) A legislação aplicável; (inciso XII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
n) M rcondiçÕes de importação e taxa de câmbio; (inciso X do art. 55, Lei Federal n°.
8.666/93)
o) A prestação de garantia desde que estabelecida no Edital de Licitação e no limite permitido
em lei: e(inciso XIII do art. 55, Lei Federal n°. 8.666/93)
p) O foro da sede da administração para dirimir questões relativas ao contrato. (art. 55, §2 do
art. 55. Lei Federal n°. 8.666/93)
Art. 12. Nos casos de despesa decorrente de Licitação, Dispensa ou inexigibilidade, e fiscal
deverá analisar se houve assinatura de contrato ou outro instrumento hábil permitido pela lei
Parágrafo único: Observar se nos instrumentos convocatórios está anexado a minuta do
contrato acompanha e se foi previamente aprovada pela Assessoria Jurídica;
Capitulo V
Dos Aditivos aos Contratos

Art. 13 - A análise dos aditivos aos contratos deverá ocorrer através dós procedimentos de:
a) Verificar se as prorrogações de prazo de duração dos contratos foram devidamente
justificadas e obedecem aos prazos previstos em lei;
b) Analisar se as prorrogações de contratos de serviços essenciais estão devidamente
caracterizadas e previamente autorizadas,
e) Observar se todas as alterações contratuais de prazos, acréscimos, supressões e outros
foram objetos de Termos Aditivos numerados sequencialmente e publicados os seus extratos
nos meios exigidos em lei (DOU, DOE ou DOM);
d) Verificar se os termos Aditivos foram assinados ainda na vigência dos contratos;

wwjaguaretama.ce:gov.br
Rua Tristão Gonçalves 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305
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Art. 14 - No caso de aditamentos, o fiscal de contratos deverá observar se estes obedeceram
aos limites supressões t acréscimos permitidos pelo art. 65, da Lei n° 8.666/93, e alterações
posteriores.

Art. 15 - Nos casos de realinhamento de preço, o fiscal deverá avaliar se houve fato
superveniente, que após a apresentação da proposta com comprovada repercussão nos preços
contratados implicaram na revisão destes para mais ou para menos (realinhamento de
preços);

Capítulo Vi
Das Rescisões Contratuais

Art. 16 - Nos casos de Rescisão Contratual verificar se está fundamentada nos casos previstos
em lei.
Art. 17- Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 18 - As regras desta instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua publicação,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de instrumentos que por ventura
existam e que normalizavam tais procedimentos, e na sua existência restando todos
revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA- CE, EM 15 DE .JULHO DE 2019.

ANTÔNIA MÃRC1KARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município

- wwwagtiare-tamacegov:br
Rua Tristão Gonçalves 185 1 Jaguaretama-CE
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ANEXOS
MODELOS DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE
CONTRATOS.
.PORTARIA N'

DE DE

DE_.

Dispõe sobre a designação do Fiscal de Contratos
Publicas da Secretaria Municipal de
na
forma que indica a da outras providencias
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, estado do Ceará, ao uso de

suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no Ari 37 da CFI88
RESOLVE:
Art. 10 - Designar o servidor
PUBLICOS da Secretaria Municipal de

como FISCAL DE CONTRATOS

Art 20 - O Fiscal de Contratos é responsável por fiscalizar e verificar in toco se a execução do
objeto do contrato ocorre conforme a especificação predeterminada, seu projeto, sua técnica conforme
as normas e procedimentos previstos no contrato.
§1* - Fica o Fiscal de Contratos Públicos (também liquidante) incumbida da responsabilidade
fiscal a documentação referente a Prestação de Serviços e Materiais da Secretaria Municipal

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposiç
contrários.

REGISTRA-SE,
PULJQUE-SE,
CUMPRA-SE,

PAÇO MUNICIPAL, PREFEITO
2019.

, em

PREFEITO MUNICIPAL

www.jaguaretama:ce;gov:b-r

1

Rua Tristão Gonçalves 185 Jaguaretama-CE
CEP 63480-000TeI (88)3576-130S
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PORTARIA N°

DE DE

O PREFEITO MUNICIPAL DE
Resolve:

DE

, no uso de suas atribuições legais,

Are. 1° Designar o(a) servidor(a)
no
cargo
lotado na Secretaria
acompanhar e gerir, a execução do(s) Contrato(s)n°
MUNICÍPIO DE
e a empresa
no
que tem por objeto

matrícula

e CPF n°
para
celebrado(s) entre a
CNPJ

Are. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, EM - DE

Secretario

www:jaguaretarnace.gov:br
Rua Tristão Gonçalves, 185 (Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

DE 2019.

PORTARIAS DOS RESPONSAVEIS COMO
FISCAIS DE CONTRATOS: N2 063/2018,
N 2 064/2018, N2 065/2018,
N2 066/2018

LJt

c,SJQ

PORTARIA N° 063/2018
Dispõe sobre a designação do Fiscal de
Contratos Públicos, na forma que indica e dá
outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais
sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no Art.
37, da CF/88.
RESOLVE:
Art. 11- Designar o servidor CHARLES RAMON DIÓGENES BRITO como
FISCAL DE CONTRATOS PÚBLICOS das Unidades Administrativas (Fundo Geral) da
Prefeitura Municipal de Jaguaretama.
Art. 2° - O Fiscal de Contratos é responsável por fiscalizar e verificar in loco
se a execução do objeto do contrato ocorre conforme a especificação predeterminada, seu
projeto, sua boa técnica, conforme as normas e procedimentos previstos no contrato.
§1° - Fica o Fiscal de Contratos (também liquidante) incumbido da
responsabilidade de fiscalizar a documentação referente à Prestação de Serviços e
Materiais das Secretarias pertencentes ao Funda Geral.
Art.

30

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

às disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CPRA-SE,
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 29 de maio de
2018; 152° Ano de Emancipação Política.

I

FRANCISCO GLAI
ABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

www.jag uaretama.ce.gov.br
Ru Tristão Gonçalves, 15 1 Jguaretrn-CE
CEP: 63180-000 TeL: (88) 3575-1305
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PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-S E,

CUMPRA-SE,

MOREIRAPINHEIRO, em 29de maio de

REGISTRE-SE,

às disposições em contrário.

responsabilidade

REGISTRE-SE,

PINHEIRO, em 29de maio de

o
o

-0

às disposições em contrário.

-

-Esta Portaria entra c m vigor na data de sua publicação, revogadas
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30
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O

fiscalizar a documentação r eferente à Prestação do Serviços e
úde de Jaguaretama.
Materiais da Secretaria Municipal de Sa
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Art.

<0

W

Prestação de Serviços e

o

Art. 1 -Designar o
CONTRATOSPÚBLICOSda Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaretama.

de Jaguaretama, Estada do
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
—

37, da 0F18 8.

Ceará, no uso de suas atribuições legais;

de Jaguaretanla, Estado do
OExcelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

PORTARIA N" 064120 18
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OExcelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguarotama, Estado do

PORTARIA N°066/2018

OFiscal de Contratos á responsável por fiscalizar e verificar in ioco

03

CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

Materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Errrpreendedorismo de

responsabilidade de fiscalizar a documentação referente

projeto, sua boa técnica, conforme as normas e procedimentos prev istos no contrato.

Art. 2

Pública, quais

Art.

30-Esta

às disposições em contrário.

Jaguaretama.

CUMPRA-SE,

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas

Materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreandedonsmo de

responsabilidade de fiscalizar a documentação referente â Prestação de Serviços

Cidadania
Empreendedcrisrno de Jaguaretama.
• e

a servidora MARIA ARILETEFEITOSADEOLIVEIRA
corno FISCAL

10-Designar

RESOLVE:

Cidadania e Enipreendedorisme de Jaguarelama

Art.

37, da CF/88.

Sejam, legalidade,

Ceará, no uso de s uas atribuições legais;

OExcelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretarna, Estado do

PORTARIAN°066/2 018

de Assistência Social,
corno FISCAL DECONT RATOSPÚBLICOSda Secretaria Munlcipal

37, da CFI813.

Ceará, no uso de suas atribuições legais;
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frequencia
Treinamento
Patrimonio e
Inventario
02.2019
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LOCAL:
PREFEITURAM U NICIPALDE JAGUARETAMA
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IRIM

Instrução
lnventarío
03.2018

J4G4nrnflMM
INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2018. de 01 de Agosto de 2018.
Dispõe sobre as normas para realização de inventários e
levantamentos físicos de bens patrimoniais realizadas
pelos Õrgáos integrantes da Administração Municipal da
Prefeitura de Jaguaretama.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC!PlO. no uso da competência que lhe foi atribuída
na Lei Municipal «' 967/2017 em seu Ar. 1 Faágrafo Único, tncisc XVII e XXI. Art. 70;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n2 01/2017 do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará, Anexo único. item 3.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os processos de inventários e
levantamentos fisicos de bens patrimoniais realizados pelos órgãos da Administração
Pública Municipal.
RESOLVE:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 11Os procedimentos opeacionais e rotinas nos inventários e levantamentos físicos de
bens patrimor ais realizadas pelos órgãos da Administração Municipal de Jaguaretama
deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa
Art. 2° Para fins deste normativo considera-se.
- órgão. Secietana Municipi, Controladoria, Procuradoria ou Departamento que configure
como Unidade Orçamentária
II - Cessão: é o ato unilateral de transferência gtatuiti de posse de um bem público de uma
entidade ou órgão para outro, para utilização em condições estabelecidas, por período
determinado ou irdeterminad
1h
Responsve É considerado responsável por bem patrimonial o servidor público,
detentor de cai go pcitlíco Ou de cargo em comissão, bem como demais colaboradores que
possuem dentre outras atribuicões a de s - renponsrvei pela guarda dos bens patrimoniais
móveis colocados à sua cisposição
IV Inventário Fisico de Bens Patrimoniais: Levantamento fisico e financeiro de todos os
bens patrimoruas de um detrmínado C'gão e/ou Entidade. visando á fidedignidade dos
registros contabeis e :atnmoniais
V - Levantamento Físico. Cortrmação aos registros de controle patrimonial, indicando o
acervo de cada setor,

trT
1

d
u'-

29

VI - Tombamento registro dos bens pzítrur,ji~iais por ordem numérica e especificação. em
livro própnc, o stem *ratizadc
VII - Material Permanente: Material que ori razão de seu uso corrente, tem durabilidade
superior a dois anos. São suscetíveis ao tombamento, etiquetagem e outros controles;
VIII - Material de Consumo: Material com duração física e/ou utilidade de até dois anos.
IX Material Bom Bem em estado de uso perfeuo e em utilização.
X - Materiaí Antieconômico Bem cuja manLenção e/ou recuperação seja onerosa e
antieconômica
Xl - Mate ria' Tservivel Bem rão mais in t.adu para o fim a que se destina em razão da
perda de sua niaIídad para n Orgão e/ou Entidade.
XII Extravio: Desaparecimento de bem ou de sus componentes.
XIII lncorpoiação: È a inclusão de um bem no patrimônio, com seu respectivo registro
contábil
2 DADCCUMTAÇÃÜ

Ar*, 3 Com—,~ aos dígãos e entidades municipais realizar anualmente. inventários e
levantamentos fisicos de bens patrimoniais a eia vinculadas, assim como os de terceiros sob
seu uso em todas as suas ur jades admiristr ativas
Art 4 - O processo de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais terá como
base o inventário ana!itico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração
sintética na rontabri rIade bem corro n relao de bens permanentes fornecida pelo
Tribunal de Contas do Esad do Ceará
Ari- 5' - Devera ser instituída comissw resDonsável pelos procedimentos relativos ao
inventário, a ser designada pio titular do c'rgão ou ertidade, por meio de portaria, composta
por um número imonr de integrantes rnm, n rnínmo, 03 (três) servidores, destes pelo
menos dois preferencial 'nere ocupant ie argo de provimento efetivo (ou conforme o
Decreto que o munícipro tenha).
Art. 6 A Comissão lerã as ecuintes atçs
- Elaborar calendário oe lnentáno Anua definindo o cronograma para sua execução e
divulgar às unidades dnirusrativas
11 - Coordenar os uauaitc ue realzação do levantamente físico dos herit, patrimoniais -no
órgão
-111
ou Entidade- Realizar o ievantaM.eri,o Lsico dos bens pation'ís ias unidades:

sso a qualquer espaço físico para efetuar

IV Solicitar ao responsável pela unidac

V Requisitar
-

rec

do levantamento:

necessários

Solícita,, ao nsponsavei pela un#4
VI
informações e documentos para identific
-

vantada, quando necessário, auxílio,
ivantificação dos bens:

tneyiis r a
Vfl Verificar
avaria ou descolarreito da L

moniaI de cada bem e em caso de
mente adotado. identificá-los com

numeração prcvisora para

VIII Identificar
levantados, descrevei
para ciêr:,ia Jc
-

Levantament
caracterïsLcas

o estado de conservação dos bens
ando os suscetíveis de desfazimento

fltan:rito

de Bens Móveis, juntamente com o

Assnar as P3nih
I'esponsdvel pela urudadi

IX

X- Gonscdar as n
Xi Atualizar a
Gestão Patnn oni 1
Xli Anaiisar as div
Móveis, caso
baixas, incorpçõe'

adós nas unidades, no Software de
constantes

aqiiha de Levantamento Físico de Bens
c- reariza
e necessário, transferências,
ações de eCnleros de Reqis
atrímonial, dentre outros:
irfo

r35

-

XIII Solicitar aos reporis'
(
de tra71ISfCré11C135 Ju

fio documentos comprobatôrios

XIV
Realiza r
informações reas

'io, visando à confirmação de

-

-

XV Elaborar er-no çe
assinatuia do res-1
- ons-~
- vel ou se
-

Realizar am
aI do s, bens m
-

XV Elaborar lnvent
Paráqrafo L
ao Se tor le Pann
-

7' - Ocr
de iber
no Anexo

biIidd
e

ézadv

ncminhâ-lo às unidades para
missâo responsável a avaliação
de Patrimônio do órgão ou Entidade
inventáno poderá solicitar auxilio
s de 'bens patrirnoníais inicia-se
'iante, conforme modelo constante
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Art. B
Ce-ter
-

-

Nos processos de inentãrLos -atamentos fiscos de bens patrimoniais devem

os

Patrimonial do Municipio fornecida

Inventário Analitc3 d UctabivaiE
pelo Tribinai de Oouta lo Estadc .c
r.te

II — Portar:a de Norneacao da CorniEso

IV

-

Tabeids de Ievartruer'io tisco u05

'

V — Oficias de aberlura de Poessos adnmst: ivos, par ventura necessários:
VI

-

fi- de Por

Termos ie Resç

ve

t

'cessânos.

VII —Ata de fecbarneo dos Tralhos co- reias ateraçães. apontamentos e indicações

a serem 'e&zz -s
emáro

VIII Termo cie Cunçi so ck

er
de caderno, utilizando-se capa
própria, sendo ua sus.çk nr 000es obívando ngorosamente a ordem cronológica
dos atos a cone',3
dca m is

:3. DOS BENS MOVÍEIS
fíco deveâo ser relatados os bens
Par- a eço
Art. 10
(f;j()
tr do Municipio, informando a descrição
perrnaer€s Úiedetalhada, bem como o eade de cons€rvaçac o numero de registro patrimonial para
identificação .fixac r.o 'srii
-

u
Art. 11 Pat
c seuiotes tero'
-

isst':ào uua : .o 'adc o conservação, serão estabelecidos

- Ótimo: bem que ru apie itO avaria'. Ot c s aste, podendo ser utilizado na totalidade
par.' aie craciona1,
coicos e
ae suas especfica
'sa apre ntar kuma avaria ou desgaste esteja em boas

II - Bom bem qu
condicões de uso
bur
avar.as ou
íJ

-

j,e

'

'

rn

i

- Péssimo tem vi-* t ãc., '- is puder
perda de suas :'mi. _~ 11 r:jc

.•.

-r

.

'

e

rondicões precárias em virtude de

ïadc para o fim a que se destina devido á

desgaste natural

;

V

C.cfl

son

n.

Paragrafc único. O ti

em relação ao seu estado de
Patrimônio, para iniciar os
:Jor

procedinienius de oi
Art, 12 - Qinac a reaJcão do iè.van rentc forem encontrados duas ou mais
plaquetas com Registros PaVinioniais diver'os ambos devem ser coletados para que sejam
ccncihados no nvertro
pstrimonial este deverá ser informado na
ap'as um Eoqs
C
planilha de levantamento para osteior ;nferncni.

Ari. 13

Art. 14 - Os cena au€ no possuírem ncrhutr, numero de registro patrimonial deverão ser
descritas às suas car tersti'as. estado de conservação do bem, para que possam ser
regularizados osteiion Oe
n cd: qd€vdamorte o sistema sejam por conta da migração da
Att iantiga base de dados, pci ocasiào ao lev. 4amnto patrimonial ou simplesmente porque tais
ir 1 zJw
d
rán ser tratados ro s's ema de
íliens Hãc
çestão oatrmnni
- Bens cada rai-:os n.ov imnt
bens js
. a
na mod9!'daF t".oxa por «ad
amsio

s.

uado 7rocesso, contendo a relação dos
Sistema de Gestão Patrimonial

Os ocris ntiveis poderão ser baixados
L)'
- Reis não i
. a - oo •i ii
1 Llar cio jão ou entidade, logo após a sua
uo soltware de cntr . .a;*ui iai. ut
rve,ts
dmims'ratvo visando apurar
hara detr rii,
c4- rr -'
riC'iSi' I!C

CS

'

1,1 - Bens ;oc auos t5;r
rrbir o seg ;n
a
dl

'1

rite que no. c

ao ra base de dados do software deverão

sua aqsçàc Nota Fiscal/fatura' o mesmo deverá ser
nu
aut tendo como suporte a incorporação

o o iei,u O
b) Caso o h:?r
inculpo u.. ria
d3 iSt- r

Tosua nistcoo oo sua aquisição, o mesmo deverá ser
valor monetário aos bens a fim de
Jeeia
r
a
o seu valor
Posteriormente o bem
.poii
ducrrerno de incorporação e

Parágrafo tiro.
A ;'ntofr .oa prnpoi d'ía ser aúiCd coro cautela, tendo como
c-'e
o . b.i :,
1ei sn.c os
ores rvoividos e o tipo de bens a serem
prei nissi
baixados
ce"a d

Art. 16 Nos casos e que não hçvc

bem,
as essnados pelo

de Responsabil idade pela guarda do
-

-

*

oc acm Uma via sera arquivada no Setor de
Responsve pela Gd e nseva
Aliroxanfado -o Pat ii21110 da.un-do ai ;i a outra será entregue ao signatário.
iue a quarda do ben d ~ rerti do servidor que consta no Termo de
Art 17
Nos uass
Responsahdade dev? se aaborada
no-x, euo 2eto Setor de Patrimônio, em duas
e 'fr--'' i--p*'
vi
cervac'c do bem Urna via será
rnóni da imda& gestora e a outra será
arquvacta nu setor ao A;pantado e
-

'

entregue

Art

8

-"

:ietár'n

No caso de esão de uso de bens dvera ser relatado o ente que recebeu os
dos termos de cessão e ofícios de
hr
reebirneno ntç'In
-

bens bem como devera ser ipreserte1
10

19 Nos .asos u dna;ac oever anstar o pwcedirnento que originou a alienação,
com uesr;çãc comptea ou acm e reqista. imJinienial,

Arl,

-

NOS casos ae eavo ou tudo de oen overa constar o retato do fato em Boletim
de Ocorr*nca reatzaÕo ii.,nio a Pocui
stadua, ao caso de bens adquiridos com
verbas Mupu u
os
tc
ecie:ai uara fens adquiridos com verbas

Art 20

federa

-

.

4.

)O5 tE1S MÔ'/E1

scliotrtos ao
nome ou cauf ï-u 'P los mes
os registros otr ontas do
enai o

"-;'

natriraniais imôve's deverão ser
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019, DE 23 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de
incorporação, controle, movimentação e baixa de
bens permanentes móveis pertencentes a
Administração Municipal de JaguaretamaXJE.
A CONTROLADORIA GERAL DE JAGUARETAMA, no uso da competência
que lhe foi atribuída na Lei Municipal n° 967/2017 em seu Art. V. Parágrafo Unico,
inciso XVII e XXI, Art. 70;
CONSIDERANDO o Patrimônio Público, como os bens e direitos de valor
econômico artístico, estético, histórico e turístico deste município,
CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a utilização dos bens
permanentes móveis;
RESOLVEM:
Art. i° Esta -instrução Normativa visa -efetivar -o -gerenciamento e controle dos bens
patrimoniais móveis do Município de Jaguaretama, através da Secretaria de Finanças
e Administração, cujo objetivo será padronizar, uniformizar, controlar e disciplinar a
aquisição, identificação, guarda conservação, manutenção e utilização dos bens
patrimoniais móveis.
Art. 20 -Para fins deste normativo considera-se:
* Patrimônio Público: o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis,
onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados
pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à
exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.
II - Bem Permanente: Aquele que em razão do seu uso corrente não perde a sua
identidade ffsica e/ou tem durabilidade superior a dois anos.
Art. 30 - Não serão considerados materiais permanentes os itens que se enquadrar na
relação que segue:
- Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzida as suas
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
II - fragilidade - cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou
deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;
III - Perecibilidade - quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se
deteriora ou perde sua característica normal;
IV - Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro bem não podendo
ser retirado sem prejuízo das características do principal;
V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformação,
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Art. 40 Os bens são classificados como:
1 - Bens Móveis;
II - Bens Imóveis;
§ 10 São bens móveis os bens suscetíveis de movimento, ou seja, os que podem ser
transportados de um lugar para outro sem se danificarem.
§ 2° São bens imóveis os bens que não se movimentam, ou sea. não podem ser
transportados de um lugar para outro.
Art. 50 Quanto a sua destinação, os bens podem ser:
1 - Bens de uso comum do povo - está à disposição da coletividade para o seu uso
indiscriminado. Para o uso normal não depende de autorização como, por exemplo, as
ruas, as praças, as praias.
li - Bens de uso especial. (patrimônio administrativo) - são os bens utilizados para a
prestação de serviços públicos. (ais como os pr4dios das repartições públicas, as
escolas públicas, os hospitais públicos, etc.
III - Bens dominicais (dominiais) - são bens que não tem finalidade pública, não são
de uso comum do povo e não são de uso especial como, por exemplo, um terreno
baldio, as terras devolutas.
Art. 6° -Quanto a origem do bem:
1 - Aquisição: ocorre quando a entidade tem a posse do bem, passando a registrar no
patrimônio através de nota fiscal, empenho etc;
11 - Doação: ocorre quando o bem é doado por terceiro (pessoa fisica, jurídica)
pública ou privada, sendo a mesma precedida de Termo de Doação de Bens, avaliação
técnica dos bens quanto aos benefícios que gerarão para o órgão, como também o
órgão de controle interno deverá emitir um documento de aceitação;
111 - Produção Própria: ocorre quando o bem é produzido dentro do próprio órgão e o
valor do mesmo será igual a soma dos custos com matéria-prima, mão-de-obra,
desgaste dos equipamentos, energia consumida na produção, etc. A origem são Notas
Fiscais dos materiais adquiridos para a construção do bem e/ou Recibo de Prestação
de Serviços do profissional que construiu o bem e Nota de Empenho;
IV - Transferência: ocorre quando o bem é transferido entre órgãos não pertencentes
a administração direta, passando a responsabilidade do mesmo para outros, utilizando
para isso um termo de responsabilidade;
V - Empréstimo: ocorre quando o bem é deslocado por um período de tempo
determinado, sendo o órgão cedente não pertencente à administração direta;
Vi - Cessão: ocorre quando o bem é deslocado por um período -de tempo
indeterminado, sendo o órgão cedente não pertencente à administração direta;
VII - Reaproveitamento: ocorre quando o bem é reincorporado pelo mesmo órgão ou
não da administração direta;
VIII - Locação: ocorre quando o bem é dado em locação pelo órgão que não pertença
a administração direta.
Art. 71 - Para integrar o patrimônio público municipal, os bens permanentes serão
tombados. Tombamento é o procedimento de registro de bem, tendo como atribuição
um número para o devido controle dos bens do município.
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Art. 8° - O tombamento ocorrera das seguintes formas:
1- Plaqueta de identificação, na qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
e) Número de registro do bem ou código de barra ou QRCODE;
II - Por carimbo, no qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
c) Número de registro do bem;
[II - Etiqueta; no qual deve conter:
a) Brasão do município;
b) P. M. JAGUARETAMA;
e) Número de registro do bem ou código de barra ou QRCODE;
os
1° Em se tratando de bens que façam parte de um conjunto, a identificação doscomponentes será realizada separadamente e o valor atribuído a cada um deles terá
componentes
necessariamente de ser especificado na nota fiscal.

§ 2° - Os bens cuja constituição fisica não permita que seja afixada etiqueta de
identificação, tais como: obras de arte, instrumentos médico odontológicos, armas,
algemas, semoventes, botijões de gás, cilindros de oxigênio, extintores de incêndio
etc. devem receber um número de registro patrimonial, porém a identificação dos
mesmos dependerá das características do bem.
§ 3° - Os bens patrimoniais deverão ser tombados antes de serem usados, devendo o
servidor da unidade de patrimônio fazer o devido registro junto ao almoxarifado e
exigir o termo de recebimento do bem.
Art. 9° - Para integrar o patrimônio público municipal, serão firmados os respectivos
Termos de Responsabilidade referentes a cada bem individualizado conforme a
localização e órgão de origem.
Parágrafo único - o servidor que firmar o termo de responsabilidade terá a obrigação
pela guarda e zelar pela boa conservação do bem, o mesmo será responsabilizado pelo
desaparecimento de um bem que lhe tenha sido confiado, assim como por qualquer
dano que causar ou para o qual contribuir, por ação ou omissão.
Art. LO - É obrigação de todo servidor zelar pela boa conservação dos bens
patrimoniais.
Parágrafo único: Qualquer prejuízo ao patrimônio da entidade, decorrente de dolo do
servidor, importará, além da reposição do bem, se for o caso, a aplicação de
penalidades disciplinares, bem como registro de ocorrência junto aos órgãos de
Segurança Pública.
Art. II - Movimentação do bem patrimonial é o processo pelo qual há o deslocamento
do bem, podendo ser das seguintes formas:
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1 - Transferência;
II - Cessão;
III - Empréstimo;
IV - Manutenção ou reparo;
VI - Recolhimento
VII - Reaproveitamento.
§ 1° A movimentação por transferência caracteriza-se pelo deslocamento definitivo do
bem dentro do próprio órgão ou entre órgãos da administração direta.
a) Neste caso, o documento a ser utilizado é o Termo de Transferência, este deverá
ser emitido em três vias, ficando uma com a unidade recebedora do bem, uma com a
unidade de origem do bem e a outra com a unidade de patrimônio do órgão.
b) Nenhum bem poderá ser transferido sem prévia ciência do responsável pelo
patrimônio e emissão de termo formalizando a mudança de responsável pela guarda
do -bem, devendo ser utilizado um documento (Teimo -de Transferência de BensMóveis).
c) Quando o bem for transferido deverão permanecer com o número de tombamento
original a fim de ser preservado o seu histórico.
d) Após a transferência do bem será emitido novo Termo de Responsabilidade
referente ao responsável pela nova localização do bem.
e) Por transferência ocorre quando o bem é baixado e incorporado em outro órgão da
administração direta e indireta.
§ 2° Por cessão ocorre quando o bem é dado como cessão de uso temporariamente
para outro órgão da administração direta, utilizando para o mesmo um documento
(Termo de Cessão), contendo um novo Termo de Responsabilidade do bem.
§ 30

Por Empréstimo ocorre quando o bem é dado em empréstimo temporariamente
para outro órgão da administração direta, utilizando para o mesmo um documento
(Termo de Empréstimo) contendo um novo Termo de Responsabilidade do bem.
* 4° Por Manutenção/Reparo ocorre quando o bem necessita de serviços de
manutenção ou reparo dentro e fora do órgão, neste caso o Responsável pela guarda
do bem deverá acompanhar toda movimentação, preenchendo o Termo de
Manutenção/Reparo, para o envio e retomo do bem, devendo ainda, notificar a
unidade de Patrimônio sobre a referida movimentação.
6° Por -Recolhimento ocorre quando o bem se tornainsenível na sua localidade e
retoma para a unidade de patrimônio através do Termo de Movimentação de Bens
Móveis, com o tipo Recolhimento, devendo ser atualizado o Termo de
Responsabilidade.
§ 70

Por Reaproveitamento ocorre quando o bem se toma inservível ou
disponibilizado para alienação e torna-se -reaproveitado pela unidade de-patrnuâuio, e
disponibilizado para outra localidd, sempre preservando o número de tombamento
original, o documento utilizado para esse processo é o Termo de Movimentação de
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Bens Móveis, com o tipo Reaproveitamento, devendo ser atualizado o Termo de
Responsabilidade.
Art. 12 - A baixa do bem patrimonial, pode ser por:
1 - Inservibilidade;
II - Extravio, acidente ou sinistro;
III - Alienação;
§ 1° Por inservibilidade quando o bem se toma inservível e não atende maia as
necessidades da entidade que detém sua posse ou propriedade. São classificados
como:
a) Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo
aproveitado;
b) Recuperável - quando sua recuperação for possível e o custo seja menor que
cinquenta porcento de seu valor de-mercado;
e) Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário,
em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
d) Irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua
recuperação.
§ 2° Por Extravio, acidente ou sinistro ocorre quando o bem é baixado decorrente de
furto, roubo, extravio, causas acidentais, e outros, sempre acompanhado de processo
de sindicância ou inquérito que, obrigatoriamente, deve ser instaurado para
averiguação das causas e apuração das responsabilidades, utilizando para esse
processo o Termo de Baixa de Bens Móveis e Imóveis, com o tipo Extravio, acidente
ou sinistro, bem como registro de ocorrência junto aos órgãos de Segurança Pública.
a) Para abertura do processo de sindicância ou inquérito a unidade de patrimônio
deverá comunicar o órgão de controle interno para as devidas providências.
§ 3° Baixa por alienação ocorre quando o bem tem seu direito ou posse de propriedade
.trnstèridaa outro mediante _~
a) leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de
bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance,
igual ou superior ao valor da avaliação.
Art. 13 - São procedimentosde registros contábeis que -tem como objetivo principal
preservar a integridade do bem, através de ajustes de valores, a fim de corrigir o ativo
do órgão:
- Depreciação;
II - Amortização;
[II - Exaustão;
TV - Valor depreciavel, amortizável e exaurível;
V - Valor residual;
VI - Vida útil.
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§ 1° Depreciação - É a diminuição gradual do bem, ocasionada pelo desgaste em
função do uso, ação da natureza e obsolescência ou econômica.
§ 2° Amortização - É a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de
propriedade e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
§ 3° Exaustão - É a redução do valor de investimentos necessários à exploração de
recursos minerais ou florestais.
§ 4° Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, menos o seu
residual.
§ 50

Valor residual - É o montante líquido que a entidade espera, com razoável
segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil, deduzidos os -custos esperados
para a sua venda.
§ 6° Vida útil - É o período estimado, durante o qual um bem móvel estará em
condições de uso. Devendo ser estipulado uma taxa de depreciação anual para compor
o tempo de vida útil.
Art. 14 - Reavaliação de bens é a adoção do valor de mercado para os bens
reavaliados, em substituição ao princípio do registro pelo valor original.
§ 1° Para a realização da reavaliação de bens deverá criar uma Comissão de
Reavaliação de Bens, composta por no mínimo três servidores, sendo um da unidade
de patrimônio, e os demais servidores das secretarias as quais serão realizadas as
reavaliações dos bens, devendo ser criada impreterivelmente por ato do executivo,
devendo constar o início e o término da comissão, bem como, o objeto a ser
reavaliado.
a) Caso haja necessidade, poderá a comissão solicitar a um servidor que contenha
conhecimento técnico, a realizar um parecer técnico sobre a condição do bem.
§ 2° A administração utilizará como método de reavaliação de bens o
acompanhamento de valor de mercado.
Art. 15 - A metodologia de cálculo para proceder a reavaliação de bens será a
seguinte:
1 - Fatores que influenciam a reavaliação de bens móveis;
a) Estado de Conservação (EC);
b) Período de Vida útil provável (PVU);
e) Período de Utilização (PUB).
d) FR = (4*EC + 6PVU - 3P1JB)/100;
e-) Valor do bem reavaliado, = FR x valor de-mercado de um bem novo-ou similar.
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II Os valores referentes ao período de utilização, vida útil e classificação para a
composição dos valores do cálculo de reavaliação encontram-se na Tabela, constante
no Anexo 1, desde já parte integrante da presente Instrução Normativa.
111 - Periodicidade da Reavaliação:
a) Anualmente: deverá ser realizado anualmente para os itens que sofrerem alterações
significativas em relação aos valores registrados.
h) Quadrienalmente: deverá ser realizado de quatro em quatro anos para os itens que
não sofrerem alterações significativas em relação aos valores registrados.
c) Periodicamente: deverá ser realizado de forma parcial cobrindo iodo o ativo a ser
reavaliado, desde que precedida de divulgação especifica descrevendo quais itens
serão reavaliados.
Art. 19 - Atribuições e competências da unidade de patrimônio;
- Realizar o tombamento de todos os bens incorporados ao patrimônio do órgão,
controlando o sequencial do número de registro patrimonial RP, e registrá-los nas
fichas cadastrais individuais,
II - Emitir e atualizar os Termos de Responsabilidade;
111 - Registrar e controlar toda e qualquer movimentação de bens;
IV - Realizar conferência periódica nas unidades administrativas a fim de verificar a
existência da etiqueta de identificação de cada bem e controlar a sua disti ibuição de
acordo com o Termo de Responsabilidade;
V - Supervisionar as unidades administrativas quanto ao bom uso e guarda dos seus
bens;
VI - Encaminhar, imediatamente após o seu conhecimento, à Diretoria Administrativa
do órgão, comunicação sobre o extravio de bens, para serem tomadas as providências
necessárias à apuração das irregularidades mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar;
VII - Registrar a baixa dos bens de acordo com os procedimentos próprios;
VIII - Elaborar inventário anual dos bens e outros conforme necessidade; informar
periodicamente a disponibilidade de bens recolhidos para a transferência dos mesmos,
às demais unidades do órgão;
IX - Encaminhar para a Secretario de Administração os bens considerados inservíveis
destinados a leilão, através de formulário especifico (Relação de Bens Inservíveis
RBF):
Art. 20 - Os procedimentos contidos na presente instrução Normativa devem ser
adotados, obrigatoriamente, por todos os órgãos da Mmimstração Municipal
Art. 21 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
LIlO 1)1' 2019.
PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CE, EM 23 DE ,W1,110

ANTÔNIA MÁRCIA BARROSA DE LIM4
Controlador Geral do Munkípio

wwwJuaretamace;govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 J Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000JTet.: (88) 3576-1305

ANEXO 1

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA EFEITO DE REAVALIAÇÃO
Estado de Conservação
Período de Vida Útil do Período de Utilização do
Bem (PUB)
Bem (PVU)
(EC)

Excelente
Bom
Regular
Péssimo

10
8
5
2

10 anos
9 anos
8anos
7 anos
6anos
5 anos
4 anos
3anos
2anos
lano

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10 anos
9 anos
8anos
7 anos
6anos
5 anos
4 anos
3anos
2anos
lano

www.jag uaretama,cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-O00TeL: (88) 3576-1305
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NOS BENS PATRIMONIAIS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS,
SITUADA NA LOCALIDADE DO ALAGAMAR DO MUNICÍPIO DE
JAGUARETAMA-CE.

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde
NATUREZA: Inspeção
ÁREA: Patrimônio (bens móveis)
EXERCICIO: 2019
RESPONSÁVEIS: Francisca Airlene Dantas e Silva - Secretaria de Saúde e Aline
Sandra Sena Cavalgante Xavier - Coordenadora do Patrimônio Público do Município
de Jaguaretama.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O relatório ao qual damos ênfase tem o objetivo dar um posicionamento em
relação ao Patrimônio da Unidade Básica e Saúde Francisca Maria Freitas de Jesus,
situada na localidade Alagamar de responsabilidade da Secretaria de Municipal de
Saúde, decorrentes da inspeção realizada no dia 04/11/2019.
Tendo como objetivo aferir a eficiência dos procedimentos com respeito à
incorporação, tombamento, guarda, baixa e responsabilidade pelo uso dos bem
patrimoniais, como também pela movimentação, conservação e segurança.
As conclusões apresentadas neste Relatório de Inspeção consideraram as
informações e documentos obtidos pela Controladoria Geral do Município de
Jaguaretama, os quais foram analisados com fundamento nos princípios norteadores da
Administração Pública e sob todos os aspectos legais que regem a matéria.
2. METODOLOGIA
A metodologia estabelecida pela Controladoria Geral do Município de
Jaguaretama para realização dos trabalhos consistiu do exame físico, através da
verificação in toco dos bens patrimoniais, exame de documentos disponíveis pelo Setor
de Patrimônio e entrevistas com responsáveis pelo ente inspecionado.

wwwjagua reta ma,ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

A Controladoria Geral do Município, apresenta a seguir as considerações e
conclusões decorrentes dos exames.

3. PATRIMÔNIO
3.1. ACHADO DE INSPEÇÃO: PATRIMÔNIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS, SITUADA NA LOCALIDADE
ALAGAMAR.

A equipe da Controladoria Geral do Município de Jaguaretama realizou visita a
Unidade Básica de Saúde para promover a verificação e identificação dos bens
patrimoniais desta unidade, com base no relatório fornecido pela Sra. Aline Sandra Sena
Cavalgante Xavier, nomeada como Coordenadora do Patrimônio Público do Município
de Jaguaretama, constatou que todos os bens relacionados no relatório estão
devidamente tombados, conforme se verificar nos registros fotográficos, em anexos.
Verificou-se ainda, que existir a informatização dos bens patrimoniais, bem como os
termos de responsabilidade por uso e guardas desses bens, como também pela
movimentação, conservação e segurança estão devidamente arquivados no Setor do
Patrimônio.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos documentos e áreas referentes aos bens
patrimoniais e observando as obrigações estabelecidas na legislação vigente (na Lei
4.320-64, Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM-CE e Instrução Normativa 03/2019
do Munícipio de Jaguaretama), conclui-se que, a eficiência dos procedimentos com
respeito ao gerenciamento e controle dos bens patrimoniais móveis esta sendo realizado
à incorporação, tombamento, guarda, baixa, bem como a impressão dos termos de
responsabilidade pelo uso dos bem patrimoniais, como também pela movimentação,
conservação e segurança.
Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima
resguardará a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaguaretama no tocante
aos erros e futuras cobranças por parte dos órgãos de Controle externo.

www.jag ua reta m a.ce.gov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

Aproveita-se para destacar que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida
como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente
preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução
de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

Jaguaretama (CE), 03 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladoria Geral do Município

ANTONIA MARCIA
DADDCCA r
L)tLIJrt LJL

LIMA:02470034337

Assinado de forma
digital por ANTONIA
MARCIA BARBOSA DE
UMA:02470034337
Dados: 2020.07.16
18:55:58 -0300'

www.jag ua reta ma.ce.g ov.br
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ANEXO 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA UNIDADE
BÁSICA E SAÚDE FRANCISCA MARIA FREITAS DE JESUS, SITUADA NA
LOCALIDADE ALAGAMAR.

www.jaguaretama.cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

LONGARINAS COM 05 LUGARES
TOMBAMENTO: 11673 E 11675
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www,jag ua reta ma.ce.g ov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

LONGARINAS 04 LUGARES
TOMBAMENTOS: 12103, 12101 E 12104
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www,jaguaretama.ce.gov.br
Rua Trïstão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 lei.: (88) 3576-1305

ARMARIO DE CONZINHA C/ 06 PORTAS
TOMBAMENTO: 13549
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - COPA/COZINHA DO POSTO

www.jag uareta macegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

BEBEDOURO DE COLUNA
TOMBAMENTO: 12231
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - COPA/COZINHA DO POSTO

www.jag uaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 JaguaretamaCE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

FOGÃO 04 BOCAS
TOMBAMENTO: 11769
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -COPA/COZINHA DO POSTO

www.j ag ua reta ma.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 lei.: (88) 3576-1305

G E LAD E 1 RA/R E F RI GERADOR
TOMBAMENTO: 12056
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -COPA/COZINHA DO POSTO

www.jag uareta ma.ceg ov. br
Rua TrIstão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 lei.: (88) 3576-1305

ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS
TOMBAMENTO: 13541, 13542 E 13540
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DA FARMACIA DO POSTO

www.jag ua reta macegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

PRATELEIRAS EM MADEIRA P/ PAREDE
TOMBAMENTO: 13545, 13546 E 13544
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DA FARMACIA DO POSTO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 35 76-1 305

AR CONDICIONADO 9000 BTUS
TOMBAMENTO: 12114
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO MEDICO

rPM

www,jag uaretama,cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 Tel.: (88) 3576-1305

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS
TOMBAMENTO: 12170
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO MEDICO

www,jaguaretama.cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 12184
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO MEDICO

www.jag ua reta ma.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 lei.: (88) 3576-1305

N E GATOS COPIO
TOMBAMENTO: 13530
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO MEDICO

www.jaguaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO
TOMBAMENTO: 13521
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

-

ns

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12155
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12154
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag uaretama.ce.gov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 35 76-1 305

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12153
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag ua retamaCegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!,: (88) 3576-1305

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12152
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jaguaretama.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12151
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA
TOMBAMENTO: 12150
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

CADEIRA DE RODAS ADULTO
TOMBAMENTO: 17124
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 17140
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag uaretama.cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 17141
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 j Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 12182
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag ua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 j Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 35 76-1 305

MESA DE MADEIRA
TOMBAMENTO: 0868
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag ua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576~1305

VENTILADOR DE PAREDE
TOMBAMENTO: 12252
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - RECEPÇÃO DO POSTO

www.jag uareta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

AMALAGAMADOR
TOMBAMENTO: 17235
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

1

www.jag ua reta ma.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576~1305

'

APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO
TOMBAMENTO: 12537
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag uareta ma.cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 J Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

ARMARIO VITRINE COM UMA PORTA
TOMBAMENTO: 13552
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag ua reta ma.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

AUTOCLAVE
TOMBAMENTO: 13553
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag ua reta ma.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13554 E 13557
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag uaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA ODONTOLOGICA
TOMBAMENTO: 12544
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag ua reta ma.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
TOMBAMENTO: 11572
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

-- MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 13555
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE FERRO
TOMBAMENTO: 13551
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www,jag ua reta ma.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

MESA FUNCIONAL
TOMBAMENTO: 182
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag ua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

SE LADO RA
TOMBAMENTO: 17119
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jaguaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

ULTRASSOM ODONTOLOGICO
TOMBAMENTO: 17236
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - CONSULTORIO ODONTOLOGICO

www.jag uaretama.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS
TOMBAMENTO: 13537
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jag ua reta ma.Ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS
TOMBAMENTO: 12168
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jag ua reta ma.ce.govbr
Rua Trístão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 TeL: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13536
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13535
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jag ua reta mace.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO
TOMBAMENTO: 13532
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jagua reta ma.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

ESTADIOMETRO PORTATIL
TOMBAMENTO: 12700
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jag ua reta maceg ov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
TOMBAMENTO: 15141
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR-SALA DE ENFERMAGEM

www.jag ua reta m a.ce.gov. br
Rua Trísto Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

MESA GINECOLOGICA
TOMBAMENTO: 15156
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE ENFERMAGEM

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS
TOMBAMENTO: 12169
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jag uaretam a.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 35 76-1 305

BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO
TOMBAMENTO: 12229
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jag uaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL
TOMBAMENTO: 12227
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR-SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jag uareta ma.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13525
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR-SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jagua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

ESCADA COM DOIS DEGRAUS
TOMBAMENTO: 13527
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 35 76-1 305

MESA AUXILIAR
TOMBAMENTO: 13526
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jaguaretamacegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

SUPORTE DE SORO
TOMBAMENTO: 11427
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE PROCEDIMENTOS

www.jag ua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

LONGARINA 04 LUGARES
TOMBAMENTO: 12102 E 12105
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE REUNIÃO

www.jag ua reta ma.cegov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

VENTILADOR DE PAREDE
TOMBAMENTO: 12251
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMA R-SALA DE REUNIÃO

www,jag uaretama.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

e.

ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS
TOMBAMENTO: 13560
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jag uaretama.ce.g ov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13561
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jag ua reta ma.ce.g ov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1TeL: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13562
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE VACINA

www.jagua reta ma.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

CADEIRA FIXA COM ESTOFADO
TOMBAMENTO: 13563
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jag ua retama.cegov. br
Rua Tristão Gonçalves, 1 85 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE ESCRITORIO
TOMBAMENTO: 17143
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jagua reta ma.cegov. Dr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 Tel.: (88) 3576-1305

MESA PARA COMPUTADOR
TOMBAMENTO: 13559
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jagua reta ma.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MODULO ISOLADOR
TOMBAMENTO: 10348
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!,: (88) 35 76-1 305

MONITOR LED 18,5 POLEGADAS
TOMBAMENTO: 10354
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE VACINA

PREFEITURA

!CJPAL

www.jag uaretama.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

VENTILADOR DE PAREDE
TOMBAMENTO: 12250
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR - SALA DE VACINA

www.jag uaretama.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 j Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS
TOMBAMENTO: 13522, 13523 E 13524
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DO ARQUIVO

www.jag uaretama.ce.govbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 Te!.: (88) 3576-1305

COMPRESSOR DE AR
TOMBAMENTO: 13538
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR -SALA DE NEBULIZAÇÃO

www.jag ua reta ma.cegovbr
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

MESA DE FERRO
TOMBAMENTO: 13539
LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAUDE DO ALAGAMAR-SALA DE NEBULIZAÇÃO

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 lei.: (88) 3576-1305

PRTARIA DO RESPONSAVEL PELO
PATRIMÔNIO N2 016-A/2017

RUMO AO MOVO COMO POVO

PORTARIA: 01 6-A/201 7
DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA
CAVALCANTE XAVIER responsável pelo
Patrimônio e dá outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere, com fundamento no Art. 96, VI, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a primazia do interesse público sobe o interesse privado, bem como OS
princípios Constitucionais, da legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência
insculpidos no Art. 37 da CF/88,
RESOLVE:
Art. 10 - DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER como
Coordenadora do Patrimônio Público do Município de Jaguaretama.
Art. 21- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 02 (dois) dias do mês
de janeiro de 2017, 1510 ano de emancipação política.

/

FRANClSCOG 1'T# RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

1'

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua TrÍsto Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305

Digitalizada com CamScanner
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a uiili:ação de máquinas e veículos
ficiais e procedimentos a serem adotados para ci
aquisição, controle e abastecimento de
combustíveis para a frota oficial de veículos do
Município de .Jaguaretama/CE.
A cONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA,
no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei Municipal a° 967/2017 em seu
Art. 1°, Parágrafo único. inciso XVII e XXI. Art. 7°;
CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a utilização dos veículos
oficiais;
RESOLVEM:
Capítulo 1
Das Disposições Iniciais
Art. 1° - Esta Instrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle da frota de
veículos e máquinas do Município de Jaguaretama, através da Secretaria de
Administração, cujo objetivo será padronizar, uniformizar, controlar e disciplinar a
aquisição, identificação, guarda, conservação, manutenção e utilização dos veículos
oficiais.
Art. 2° - O uso dos veículos e máquinas que compõem a frota do Município é
exclusivo para realização de atividades de interesse da Administração Pública, sendo
vedado o uso de caráter privado.
Capítulo 11
Do Gerenciamento e Controle da Frota
Art. 31 - No cadastramento dos veículos e máquinas deverá constar o tipo e marca,
ano de fabricação, cor, número do motor e do chassi, tipo de combustível e
capacidade do tanque, data de aquisição, número da nota fiscal, critérios que servirão
para o controle e gerenciamento dos gastos.
Art. 4° - O monitoramento de todos os veículos será efetuado através de pessoal com
as atribuições especificas para esse fim, juntamente com sistema de informática criado
para racionalização do uso, consumo e manutenção da frota.
Art. 5° - O deslocamento dos veículos e máquinas será efetuado mediante solicitação
do servidor à Secretaria, devendo constar no registro de movimentação dos veículos Diário de Bordo (Anexo 1), o tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora
de saída e chegada, destino solicitante do veículo e quilometragem de saída e
chegada.
www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305

Art. 6° - Todos os veículos e máquinas receberão autorização de abastecimento do
órgão ao qual o veículo está alocado ou ainda do Servidor responsável pela Comissão
de Controle de Frota devidamente autorizado pelo responsável designado pela frota
de cada Secretaria (Anexo 11).
Parágrafo Único - O abastecimento será realizado em posto credenciado. determinado
pela Administração Pública no caso de contratação ocorrida após realização do
processo licitatório.
Art. 7 - Haverá controle para cada veículo ou máquina, que identificará a
quilometragem, bem como os gastos mensais com abastecimento, lubrificantes,
serviços mecânicos, peças e assessórios gerenciados pela Comissão de Controle de
Frota designada para realizar o controle das rotinas de frota de cada Secretaria
(Anexo lll).
Art. 8° - A cada utilização dos veículos componentes da frota municipal o condutor
deverá preencher o Diário de Bordo (Anexo 1), com os dados necessários.
§I' - Os Órgãos e Secretarias encaminharão o Diário de Bordo à Presidência da
Comissão-de Controle de Frota para acompanhamento e inserção de --dados -no sistema
de informática, até a terça-feira da semana subsequente.
§2° - Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua
direção ou responsabilidade, no início e final da utilização, e comunicar quaisquer
falhas ou defeitos verificados, inclusive a ausência dos equipamentos obrigatórios,
efetuando o registro de observação -no Diário de Bordo (Anexo 1), visando
providenciar em tempo habil o imediato ajuste e/ou conserto com supervisão e
orientação do Responsável pela Comissão de Controle de Frota de cada Secretaria
e/ou Secretário da pasta onde o veículo está alocado.
Art. 9° - Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá
ser obrigatoriamente requisitada ao órgão no qual o veículo esteja alocado.
Parágrafo Único - As cópias das notas fiscais referentes à compra de peças ou
manutenção de veículos devem ser encaminhadas para o Presidente da Comissão de
Controle de Frota, semanalmente, juntamente com os Diários de Bordo.
Art. 10 - Os dados e informações constantes no Art. 31 e 7° serão registrados em
programa específico para emissão de relatório mensal, que permita identificar o custo
de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
§I' - Secretarias e órgãos do Município encaminharão o relatório mencionado no
izzpul até o dia 1.5(quinzc) do mês subsequente para o Presidente da Comissão de
Controle de Frota.

www.jag uaretarna.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE CEP: 63480-000 1 TeL (88) 3576-1305
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- O Presidente da Comissão de Controle de Frota encaminhará para a
Controladoria Geral do Município o relatório mencionado no caput, desta feita
consolidado de todas as Secretárias até o dia 1 5(quinze) do mês subsequente.
Art. 11 —A frota de veículos do Município é composta por veículos próprios, cedidos
ou locados, devidamente identificados através de logotipo do Município de
Jaguaretama. afixado nas portas dianteiras dos dois lados do automóvel ou em local
visível em se tratando de motocicletas ou outros veículos.
Art. 12 - Não é permitida a afixação de qualquer outro adesivo, equipamentos ou
acessórios que descaracterizem a aparência original do veículo ou comprometa o
interesse da Administração.
Art. 13 - Os veículos utili7i1os pelo (a) Prefeito (a), os de escolta, pelos (as)
Secretários (as) Municipais e os que requererem cuidados especiais de segurança
estão dispensados do uso do logotipo, mediante autorização expressa do (a) Prefeito
(a).
Art, 14 - Os veículos que servem à Administração Municipal devem, ao término do
expediente de trabalho, ser recolhidos na garagem, no pátio de seu respectivo órgão
ou, excepcionalmente em outro local seguro, designado pelo Dirigente do órgão.
Art. 15 - É proibida a guarda de veículo oficial em garagem residencial, ressalvados
aqueles que servem ao Prefeito(a), por razões de segurança pessoal e os que estiverem
expressamente autorizado pelo Dirigente do órgão.
Art. 16 - Em casos excepcionais, assim considerados os serviços essenciais e serviços
ininterruptos, definidos por cada um dos Secretários Municipais, os veículos poderão
ser utilizados nos sábados, domingos e feriados ou durante a semana, fora do horário
de expediente.
Parágrafo Único - Nos casos previstos no capul do presente artigo, a Gerência de
Transportes deverá previamente ser comunicada.
VE

Capítulo III
Da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores de Veículos
Art. 17- A condução dos veículos oficiais somente poderá ser realizada por motorista
profissional contratado ou servidor que detenha a obrigação respectiva em razão do
cargo ou da função que exerça.
Parágrafo Único: Os servidores públicos municipais, no interesse do serviço e no
exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores
ocupantes do cargo de motorista, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte
individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação
e devidamente autorizados pelo Dirigente do órgão, sendo terminantemente proibida

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305
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a condução por pessoa estranha ao corpo funcional, servidores que não estejam em
serviço ou não autorizados pelo Prefeito (a).
Art, 18 - A Carteira Nacional de Habilitação deverá ser compatível ao tipo de veículo
que o condutor irá utilizar. conforme a Lei n° 9.503. de 23/09/97. 'a saber:
Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem
carro lateral;
Categoria 13 - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas:
Categoria 13 - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista:
Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
enquadre nas Categorias B, C ou D e -cuja unidade acolada., reboque, senti-reboque
ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.
Art. 19 - Anualmente, no mês de janeiro o responsável de cada Secretaria da
Comissão de Controle de Frota deverá verificar a condição da Carteira Nacional de
Habilitação dos motoristas e servidores autorizados a conduzir veículos, constatando
alguma irregularidade notificar o condutor e o respectivo Secretário, tomando as
medidas cabíveis em processo administrativo para apurar as causas da ilegalidade.
Art. 20 - Fica expressamente proibida a utilização dos veículos oficiais:
1- em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diversões,
supermercados, estabelecimentos comerciais e de ensino, instituições bancárias, entre
outros;
11- utilização de veículos da frota municipal para deslocamento para residência em
horário fora do expediente;
III- em excursões e passeios de caráter particular;
IV- no transporte de familiares de servidores públicos;
V- no transporte de pessoas que não estejam vinculadas às atividades da
Administração Direta, Fundos e Fundações, salvo em veículos de transporte de
pacientes e se autorizadas;
VI- aos sábados, domingos e feriados:
Vil- desvio e guarda em residências particulares.
Art. 21 - Ficam excluídos das proibições estabelecidas no Art. 20, os veículos que
estiverem a serviço público, como fiscalizações ou ações educativas, bem como casos
emergenciais de saúde desde que autorizados.
www.jaguar-etama .c-e.gov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 J Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

Art 22 - Em caso de colisão de veículo oficial fica o condutor obrigado a comunicar
ao órgão onde o veículo está lotado ou ao responsável designado por cada Secretaria
da Comissão de Controle de Frota sobre o sinistro e registrar ocorrência na Delegacia
de Polícia.
§ 1° - Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de
apurar a responsabilidade.
* 2° - Se o laudo pericial, sindicância ou -processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este responderá pelos
danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e
indenizará o erário.
§ 3° - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envõlvido, o Município oficiará ao
condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos
causados.
Art. 23 - O condutor é responsável pela conservação do veículo durante o período em
que estiver utilizando o mesmo, devendo observar as condições de funcionamento
antes de colocá-lo em circulação.
Art. 24 - A mudança de roteiro para o qual foi solicitado o veículo é de
responsabilidade do usuário, devendo o condutor registra no Diário de Bordo
Art. 25 - Qualquer ocorrência verificada durante o deslocamento deve ser registrada
no Diário de Bordo.
Art. 26 - O abastecimento dos veículos vinculados ao Município será feito através de
autorização de fornecimento de combustível (Anexo 11).
Art. 27 - O controle de consumo de combustível deverá ser feito a cada
abastecimento, com anotação no Diário de Bordo.
Art. 28 - Compete á Secretaria onde o veículo estiver lotado vistoriar os veículos a
fim de verificar se os mesmos possuem condições de uso e se atendem as normas de
padronização, devendo providenciar a regularização dos mesmos.
Parágrafo único - O Dirigente do Órgão poderá solicitar a Comissão de Controle de
Frota de cada Secretaria, através de oficio, que esta realize as vistorias mencionadas
no caput do presente artigo.
Art. 29 - A apuração das denúncias de uso irregular de veículos ou o descumprimento
aos ditames contidos nesta Instrução Normativa serão apurados por determinação do
(a) Prefeito (a) ou do respectivo titular do órgão tudo sob o acompanhamento da
Controladoria Geral do Município, sujeitando o infrator e o seu superior imediato,
quando for o caso, às penalidades administrativas ou contratuais cabíveis.

wwwj agua reta rna.ce.gov.br
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Art. 30 - Independente do resultado alcançado na sindicância ou processo
administrativo disciplinar, cópias dos autos serão remetidas á Controladoria Geral do
Município.
Capítulo IV
Das Multas de Trânsito
Art, 31 - Todos os Autos de Infrações dos veículos da Administração Municipal
deverão ser encaminhados à Comissão de Controle de Frota de cada Secretaria.
Art. 32 - O pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por
servidores quando da condução de veículos de propriedade do Município será
realizado por este, o qual também compete adotar as medidas necessárias visando ao
resvlrcimento da despesa ao erário pelo responsável pela infração.
Art. 33 - O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a
responsabilidade da infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa
através de pagamento em parcela única ou parcelado, mediante instrumento legal
cabível.
Art. 34 - O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após ter-se utilizado
de todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Previa
e Recursos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração,
o pagamento da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a
sentença final.
Capítulo V
Da J)iposições FizwJs
Art. 35 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 36 - As regras desta Instrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua
publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de
instrumentos que por ventura existam e que normatizavam tais procedimentos, e na
sua existência restando todos revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE,

22 E JULHO DE 2019.

ANTONIA MÁ 'A BA-RBOSÂ DE LIMA
Controlador Geral do Município

www.jaguaretama.cegov.br
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ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2019

AUTORIZAÇÃO DE
ABASTECIMENTO

No

SWRETAR14
VEÍCULO

PLACA

HORA

PRODUTO

QUANTIDADE/LITROS

GASOLINA
DIESEL
ÓLEO LUBRIFICANTE
DATA
/

/

MOTORISTA

AUTORIZAÇÃO

18Í

1

ANEXO 111- FICHA DE CONTROLE DE VEÍCULO
INSTRL&ÃO NORMATIVA N° 003/2019

VEÍCULO
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MODELO

Nt'MIRODO
MOTOR
CAPACIDADE
DO TANQUE
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DATA DA
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SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
ANUAL

=

1

-

PORTARIA DOS
RESPONSAVEIS PELA
II#'%F A RIO

-- A A rwtoN^01 ---

1-KU 1 IA IM U'4'4-ULUI

_4 .*.(_- -

PORTARIA N* 044-0a019

de 45 de agomo de 2019

O 1 cdcnttmo Scnhor Prefeito Munreqa1 de jagualetarria. cstaIt, 4k) Cc á. no
uo de suas atribuçe lçgaoi:

( ()\'lDE
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IúWk. quais
printpio.s que rccrn a \Iiitrstrç
$fl4UIptJO%
no
ilidak moralidade publícídade .. tliun4!d
OS

CONSIDIFRANW o micresse pubhco e a neeessidade admink*rati'a em
dis iplinar a utiliaço dos ,cieulos oticias.

RESOLVE:
Au. l' , vincai, a partir &-%ia data, a coMissÃo Dl CO ROI 11, oi: IR()TA,
com a fimilidade de liseali,ar c aompanhar o funiunamcnto dos veículos da rnta do
município de iaguaniama, com fulcro na lnstruço Normativa n° 0032019. da
Commladona Geral do Municipio.
Art. 2' A referida CornsssAo será composta dos mernhos abaixo. sob a pidcnvua
do primeiro:
1-

li-

tilIV1 ,

keponascl pela t'crcneua da Comissào de (r'ntruk de 1 rota
Preidcnic iii (vmio de
francisco Judcrhm lemos Fcitoa
Controle de frota
RcsponacI pela (iertncia da (mia do fundo (icral e Viscalízaçk dos
Abastecimentos
iwi Wa,juinton Burcs de Souza - \icrnbço da (omv...10
Responsável pela icrêneua da trota da Secretaria dc Saude
1 calberto Heicrra Lima Membro da Comissão
Rcpi.nsid pela (icrncia da frota da Secretaria de l:Juca.o
António Ror,iellc Matiu'. lkicrra - \lemhmn da (i.nii.i.
kcpunsacI pela (krencia da frota da Secretaria de
i'wn.0 Sisial
1 neico Sanclenino Sjkbnha Paulo - \lcmbro da (.in&

Au 3 Os membros ora nomeados exercerão suas fttnçs visandn c&.iiar o
gcrendamcnto e controle da frota de vccuk4s e mztquinas do Mirnicipio de Jauaretanu,
Ot membros de cadaí Secretaria tita incumbido da
nsafnl dad. de
crendar (o controle para cada veAmio ou niquina. que idemiicar* a quilmeiraern, bem
conw os gastos mensaià com abastecimento. tubriflcantcs. ueniços meduicos. PN45 c
ascsónos acompanhar as multas ad nidas de infraçt'es de iraosiio cometidas por ser udor
quando da condução de veículos de propriedade do Munk,pío e autorira abastecimentos,
vvvvvjaquare torno L eqcvbr
Rua ltLtao Corrçatvs 185 1Jauatettm
CFP 3480000Tp1:() 57-130°
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da (rni'.'Au tka rrspinad pclo icimpauIiaiIIcIII 1 IICf.11 ik
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PORTARIA 0742017

O

1
NOMEAR o seo LUZ WASHINGTON BORGES DE
SOUZA no cargo de As5ew em Trwspertes
e Vecuios e dá outras préaas

OE
Setr Ptefeda Muncn& de Jatet31 ) no USO de si
que ? ~~ cem for~lo no AI 9. VI, da Lei Nânci dD MncIpo

tr,uÇ'eS

9001. de 15.O2t2O17. que define a Estrutura
CONSiCER1'.NDO a Lo MocpaI
Adstaa U Prete.tura Mundo pai de Jagaretama.
RESOLVE
Ar. I NOMEAR o sethor LUIZ WASHtNGTON BORGES DE SOUZA Pm ocupar o cargo
e Assesr em Transpofles. Maqwn8s e Vecuio - CCI .2

M? Esta Poflana entra em vp na data de sua publicaçáo, revogadas assposçÕes em
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE
PAÇO da

MunKipaI FRANCISCO MOREIRA PINHEIR

20Í?.

FRANCISCO GLAIR •
:ELO CUNHA
PREFEITO` MUNICIPAL
PREFEITO MuNICat.
111 141 I-

4U4!P.% '-

PORTARIA N 002/2018
Dispóti sobre :i des'Qnaç!so do çervdor
Francisco Sv,ckuo Sa1.nP1a Pauto COID)
Coordenador iesponsàve( pelios Transpo~ 14
Secretaria Murwipal de AS,t(flcIa Soc'3
Cidadania e Empreende orslTc ria (rjrrn; qe
indica eda outirws prrdênca
A Senhora Secretária Municipal de A5slstõncIJ Social Cidadania e
frnrn'encieclorismo de Jaquaretarna, Eli1n do Coara, no uso de suasatribusOes
lcg.Ii!..

CONSIDERANDO rs principios que regem a Admnistraço Pública. quas
Sejam

aJade. impessoajidije morahdad, pub1dade e eficiência, iíisCulpidOS flO Art

37. da CF/
RESOLVE:
Art. 1 - Designar o servidor FRANCISCO SANCLEUMO SALDANHA
PAULO como Coordenador de Transportas da Secref.ana Municipal de Asstêcia Socia
Cidadania e Empreendedorismo de Jaçuaretama.
Art.

r - O servidor fica

responsável por toda e qualquer domerrtaçáo

referente aos veçufos publicos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social
Cidadania e Empreendedonsrno, podendo principalmente, atestar notas junto ao órgão
competente.
Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubkcaço. revQ2das
s dsposções em contraao
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Gabinete da Secretaria Municipal de Akstêncla Social, Cidadania o
Empreendodorismo de Jaguaretama, em 25 da maio de 2018. 1520 An de Emancipação
PcMtica,
PRICILA CUNf1A CORDEIRO
Secr€jria Municipal de Assp
qtfta e Eeereoersro
1Eâ*i

027.04233-41

PORTARIA N4 007/2019

DESIGNAR o senhor ANTONIO RONIELLE MATIAS BEZERRA
para o cargo de Coodenador de Manutenção do Transporte
Escolar e da outras podncias

O senhor FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA Prefeito
MuncpaJ de J.aguaretama. Estado do Ceara us~ de suas
ambuições legas consoante as nrnas geras de dredo pubkco
EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA,

RESOLVE:

Art. 10 DESIGNAR o senitdor ANTONIO RONIELLE MATIAS
BEZERRA rara w,,gc de Coordenador de Manutençko do Transporte Escolar. ao~
~mai toca e quaiquer documentação referente ao Transporte Escolar tem como, responsâvel
pelo acompanhamento de toda frota de transporte escolar e manutenção dos VeCUIOS.

Ait 20 Esta Portaria entra em vor na data cre sua poblcação,
revogadas as dispos'çóes em contrario

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA
PINHEIRO ao 1 (pnrnero) dia do més de fevereiro de 2019. 1530 ano de enar.cpação politica

1
FRANCISCO GIM ' R
ELO Cr
PREFEIT UNICIPAL P

-.
.14

•J.
r • .ih,-.
I?I1J
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..........

1

JAGUARE1AMA
~04~"Q~

PORTARIA: 08312017 /

NOMHA o senIor LEALBFRTO BEZERRA LIMA no
cargo de Cc denador de Trans~ e Vaturas e dá
uuirds 2roK$C135
O Exitssmo Seittor Pre4edo MuncçaJ de Jaguetama, no uso de suas 3trb4çes
es que ihe ore, corp tu damento no Art 96 VI, da Lei Or ica do Muncçio,
CONSIDERANDO a Lei Murcpat n° 95012017, de 15)20I7, que define a Estntura
Adnstrafra da P-efeitwa ~pal de Jaguaseta
RES
• NOMEAR o senhor LEALBERTO BEZERRA UMA paia OCIç3 o o pc de

Coozienacorce Trasponee Viaturas - DAS-2
An,

Esta Poi1eaefnvgorna data de sua pucaogaiasasdsx

confráo.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE,
PAÇO ida, Pre~ Muniup& FRANCISCO MOREIRA P1NHERO, aos 15 de ~ro de
2017, 151°anode ncaçaopolitica.

FRANCISCO CLAfl •
ELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
311 W1 I-2

ACHADO 09 - VEÍCULO DA SAÚDE
SUCATA (Item E-4)

Publicações de Edital n2 01/2020-CD,
que realiza credenciamento de leiloeiros
oficiais para presta serviços de
recebimento, avaliação e alienação de
bens inservíveis ou de recuperação
antieconômica, de propriedade do
município

de

Jaguaretama/CE.

Secretaria Municipal de Saúde.

flE

Ceará. 31 de Julho d 2020 • Diàr io Oficial do SI seipios di i-.çtadndo Ceará • ANo Xl N 2Sf)
Data de Assinatura do Contrato: 1() de Jui200

Jacunectama - ('ene& 29 de Junho de 2020.

cFIsi

JÜÇF ,sRhI.IO RODRIGUFS .4 1 'IFR
Nec de íntrnesteulurn Urbanismo e Serviços Públicos
Contratante

('ótllq

Publicado par:
Maria Fernanda Martins 1 opes
('ódign tdntiflcador:A0ÃR6DRí)
SECRETARIA oh: INFUAEÇÇRU1 IRA E. URBANISMO
AVISO 1W ADERTIRA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
REÇOS1 ()MAI)A DE PREÇOS N 2020062200-SEIS
1
1 SI ADO IX) ('EARÀ - Municipio de Jaguaretama. Aviso de
Abertura das Propostas de Preços - Tomada de Preços \
2020062201-SEIS, Obicto: Conslruçjlo de (li (Um) Galpo InduutaI
Tani. 30rn X 40m. na sede do n)unkipi de Jaguaralama-Ce.
conkrrne projeto b.lstcci À contiss8o de iiitaç3o comunica aos
rnlcrcssados que abertura dos rnkelopcs das propostas de preços será
dia 03/08/2020 as I0h00min na sala da comissão de ltcitaç3o da
Prefeitura \1srnicip1. Rua lrst,La Gonçalves. 185, maiores
informações
rei.
88
3576.130
entail:
licitacao"7.jaguaretarna.ce govbr,

-

9j °

LI('IlAÇÃO
EXTRA 'I'O DC ('OS FRA

js o Miinmipmo
DISPENSA 1W LICITAÇÃO N 2021)1)7.27.2
de J nrm limnh('E. otiasés tia Secretaria Municipal (te l.dticailii e a
empresa SASIIJEL LIMA LLl1 E 011422000329. inscrita no CNPJ sob
o ss 21,269456;1)01)1-21. Objeto Aquisição de talcos dispensador de
álcool em 8el destinado ao enfrentamento da pandemia causada pela
Cmatonas'irus(Cm,' iii . IQ. pie intermédio da Secretaria Municipal dc
Educaç80 de JardinsCE. Valor Total do ('imiltratri: kS 2450.00ldoiç
mil qitatrneento c cinquenta [cais) 'ictncIa ('montrutual
3111212020, Sinatárins: Ines Sampaio NcVcs Aires e Sniuel l.ttna
Leite
Data de Assinatura do Contrato: 10 de Junho de 2020.
PtihIicátI por:
Jose henrique dos Santos
Código Idcntific*dor:9KFCEFCA

Jaguarttsm,-CE. 30 de Julho de 20211

rR4CtSCQ JEAN BARRETO DE OLII 'EiRA

I4,ki 9or:

LICITAÇÃO
EXTRATO) DE CONTRATO

Presidente da CPL.
Publicado por:
\taria Fernanda Siartins 1,ope
Código IdenllfleadtsrDCt)87C64

SECRETARIA MUNICIPAL DE 5 &UDE
VDITA!. \' 00112020-CO
t.STAI)() DO CEARÁ - Siunicipio de Jaguaretama - atrases da
Secretaria Municipal de Saude. mediante a casmks8o permanente de
Licitação. torna público o edital N 00I:2020.CD, que realizará
Credençiararnio de leiloeiros oficiais para rrestaç3o da serviços de
recebimento, asafiuç*o e alienação de ftns irsersiseis ou de
recuperação atrti-econttmica. de propriedade do município de
JagttarcturnaCI- A doctimcntaç5u para o credencianacota deverá ser
entregue ria sede da prefeitura, rio penado de 03/08/2020 a
11/08/2020. (com abertura das documentaçtiea no dia I708P.02lI,
as 09h00min) na sala da comissács de licitação na sede da Prefeitura
Municipal. Rua TrioAo Gonçalses, 185, maiores iníormaç&s tel (88)
3576-1305. etriail; licitacan újaguaretania.cegos.br. a ctpia do edital
anexos poderão ser obtidos nos sites ssww.tce.gov.cc.hr; e
ií"ss'ssw.jauarctama.ce sn hr,
.Jagu,relama-CE, 30 de Julho de 2020.

FR4 VCISCO JEAPS BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente da CPI..
Publicado por.
Maria Fernanda Martins 1 opes
Código tdenliflcstlor:0tCE216R
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDLM

s: o Município
DISPENSA DE LICITAÇÃO N1 2020 07.272.
de Jardinv'CE, atrssds da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa
SAMUEL LIMA 1.1.1 ri, 00422000329, inscrita no CNI'J sob o
21.269.456!00t1.2I. Ohiçto: Aquisição de totens dispensador de
álcool cm gcl destinado ao enfrentamento da parulernia casada pela
Coronavirus(Cswid - 9). par intermédio da Secretaria Municipal ti.e
Saúde
Saúde de Jardirn,'CE. Valor l'ntaI do Contrato: lOS 5 600,00(Cinco
mil e Seiscentos reais). "iCncia ('nntratua). 3112/20211.
Sicnalárins: Camilla Rackelli da Cruz (amharra e Sarnuel Lima
Leite.
Data de Assinatura do Contrato; lO do Junho de 2020.
Publicado por:
Jose 1 leririque do' Sisntos
Código ldent)ficador:I3 1490286
l.1CITAÇÃO
EXl'RA'I'O DE CONTRAI O
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 21120 07.27.2. Partes o Município
de Jardin'CE, atras ás da Secretaria Municipal de Administraçâci e a
empresa SAMUEL LIMA LEITE 00122000329. inscrita no CNPJ sob
o n 21 269.456'000I-21. Objeta: /squisiçsia de tatens dispensador d
álcool em gel destinado ao cnfretttarncntmm da pandemia s:tusada pela
Caronavirus(Cosid - 19). por interrnddio da Secretatia Municipal de
Adininistraçdaxle Jatdirn!CE. \'aInr 1 m,tnt
Ii ('orstralo
lOS
2 I00,00(1)ciiç mil e cciii reais). Vic.Pncln Contratual: 31/12/2020.
Sianoiárjs: Erica Lorena da Silsa Pereira e Samici 1.onj leite.
Data de Assinatura do Contrato: ID de Julho de 2020.
Publiristim por:
Jose 1 lenriquc dos Santos
Código ltlentilicador:813D01`$7('

GABE NETI
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2020.07.272. J'artei: o Municipio
de Jardtnv'CE, atras&s da Secretaria Municipal de Assittdacia Social e
a empresa SAMUEL LIMA li/I1E 00422000329. inscrita no CNPJ
sob o n 21.269.456/0001-21. Objeto; Aquisição de totens
dispensador de álcool em gel destinado ao enfrentamento da panijemia
cansada pela Caronas irus(Cosid - 19). por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistència Social de Jardins/CE. \'alnr Total do
Contrato, lOS 1.750.00 (Um mil setecentos e cinquenta reais).
Vivincio Contratual 31/12/2020. Sinalários: Maria de Fátima
Fetinsa Vieira e Samuel Lima Leite.

1.ICITAÇÃO
£X1'RAT() DE CONTRATO
DISPENSA DL LICITÀÇ?si) N 2020.07.27.2. .jes; o Muitialpio
de JardimniCE. alrasda do Serviço de Agua e Lsgato dc Jardim SAAFJ e n empresa SAMIIEI. LIMA lEItE t)lll22000329. tnsciita
no CNPJ sob o n 21 .269.15tm'0001-2 1. Objeto: Aquisiço de bIcos
dispensador de álcool em gel destnmidis rio enfretttanienso ia pmndemia
causado pela CoronasirustCcivtd - 19). por tntniiédio da Sersiçi de

svssw.diariotnunicipal.cons.hr!aprcce
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ACHADOS 08AUSEN CIA DE
CONTROLE DE
MEDICAMENT
O (item A e E)
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PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA NORMATIZAR OS
PROCEDIMENTOS, DE MODO A DISCIPLINAR O
CONTROLE EFETIVO DOS ESTOQUES DE TODOS OS
ÓRGÃOS QUE TENHAM ALMOXARIFADOS NO
MUNICIPIO DE JAGUARETAMA.

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 1851 Jaguaretarna-CE
CEP: 63480-000 1 TeL: (88) 3576-1305
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APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Jaguaretama, no uso da competência que
lhe foi atribuída na Lei Municipal no 967/2017 em seu Art. 1°, Parágrafo Único, inciso
XVII e XXI, Art. 70.

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de recebimento,
armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas de materiais de consumo nos
Almoxarifados pertencentes aos Órgãos da Administração Pública Municipal de
Jaguaretama.

Desta forma, a Controladoria Geral do Município de Jaguaretama, vem
apresentar a essa Egrégia Corte de Contas o seu PLANO DE AÇÃO para a implantação
e implementação de- medidas a serem adotadas pela Administração, principalmente no
que se refere a padronização e normatização das atividades de armazenamento,
distribuição e controle de entrada e saídas de materiais nos almoxarifados, como os
responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA

NO

01/2019, SOBRE NORMAS
PARA O CONTROLE DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
MERENDA ESCOLAR.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2020, de 24 de Fevereiro de 2020.

DISPÕE SOBRE AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE
CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA— CE.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no Art. 12, Parágrafo Único, inciso XVII e XXI, Art. 72 da
Lei Municipal n° 967, de 29 de Setembro de 2017;
CONSIDERANDO que, no desempenho das competências institucionais, a
Controladoria Geral do Município poderá regulamentar as atividades de controle;
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa TCM/CE N2 01/2017, de 27 de abril de
2017, estabelece que é de competência da Controladoria Geral do Município orientar a
gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da
legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
CONSIDERANDO a Portaria N2 1.555/2013/MS do Ministério da Saúde, segundo a qual
os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição,
armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação
dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica,
conforme RENAME e pactuação nas respectivas CIB;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de disciplinar e normatizar os procedimentos de
controle na Distribuição de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde do
Município;
RESOLVE:
- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° Esta Instrução Normativa tem como finalidade disciplinar e normatizar os
procedimentos de controle na Distribuição de Medicamentos nas Unidades Básicas de
Saúde do Município de Jaguaretama/CE.
Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Jaguaretama/CE.
II— DOS CONCEITOS
Art. 3° A presente instrução tem como base os conceitos:
a) Medicamento: é toda substancia ou associação de substâncias utilizadas para
modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estado patológicos, para o benefício do
receptor. A distribuição de medicamentos e o ato de entrega racional aos usuários do
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SUS (Sistema Único de Saúde), através de uma prescrição médica, prestando todas as
informações acerca das características farmacodinâmica dos mesmos, bem como o
estudo da posologia, verificação de interações medicamentosas com alimentos e
contra indicações. Informações estas que devem ser repassadas aos usuários de forma
clara e objetiva de modo que o mesmo não tenha nenhuma dúvida acerca da
substância terapêutica proposta.
b) ANVISA —Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
c) SUS - Sistema Único de Saúde;
d) REMUME - Relação Municipal de Medicamentos;
e) CAF - Central de Assistência Farmacêutica.
III - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Art.

40 A presente instrução será executada com base nas disposições

legais/normativas:
- Constituição Federal de 1988;
II - Constituição Estadual;
III - Lei Complementar n 101/2000;
IV - Lei n. 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos;
V - Portaria SVS/MS

nL2

344/1998 (regulamento técnico sobre substâncias e

medicamentos sujeitos a controle especial e suas atualizações);
VI - Portaria SVS/MS n2 06/1999 (aprova a instrução normativa SVS/MS n2 344/1998);
VII - Portaria nQ 533/2012 (elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais - RENAME - no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS);
VIII - Portaria GM/MS n2 1.555/2013 (Normas de financiamento de execução do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS), além de:
IX - Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente e aplicável ao tema desta
Instrução Normativa.
IV - DAS RESPONSABILIDADES
Art. 52 Da Secretaria Municipal de Saúde:
- manter atualizada e orientar os servidores quanto a execução desta Instrução
Normativa, supervisionando sua aplicação;
II - promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa;
III - disponibilizar os meios materiais para as unidades executoras, a fim de que essas
possam cumprir as determinações previstas nesta Instrução Normativa.
Art. 62 Das Unidades de Dispensação de Medicamentos e Farmácia Municipal Central
(unidades executoras):
- alertar à Secretaria Municipal de Saúde sobre alterações que se fizerem necessárias
nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente o
controle e dispensação de medicamentos;
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II - manter esta instrução Normativa à disposição de todos os funcionários/servidores
públicos, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
III - cumprir fielmente as determinações contidas nesta Instrução Normativa,
relacionadas ao controle e dispensação de medicamentos nos estabelecimentos de
saúde municipais;
IV - solicitar à Secretaria Municipal de Saúde os materiais meios para as unidades
executoras, a fim de que essas possam cumprir as determinações previstas nesta
Instrução de Normativa;
V - cabe à Farmácia Municipal Central a responsabilidade por realizar o cadastramento
de pacientes insulinodependentes para fornecimento de insumos (seringas para
aplicação de insulina).
Art. 72 Da Central de Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado (unidades
executoras):
- alertar a Secretaria Municipal de Saúde sobre alterações que se fizerem necessárias
nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente o
acondicionamento, estoque, controle e distribuição dos medicamentos;
li - manter esta instrução normativa à disposição de todos os funcionários/servidores
públicos, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
III - cumprir fielmente as determinações contidas nesta instrução normativa,
relacionadas ao acondicionamento, estoque, controle e dispensação dos
medicamentos;
IV - solicitar à Secretaria Municipal de Saúde os materiais meios para as unidades
executoras, a fim de que essas possam cumprir as determinações previstas nesta
Instrução de Normativa;
V - realizar o correto armazenamento, controle de estoque e prazos de validade e a
dispensação dos medicamentos e insumos do componente básico da assistência
farmacêutica às Unidades e Farmácia Municipal Central;
VI - garantir o abastecimento da Farmácia Municipal Central e das Unidades instaladas
junto às UBS com relação à dispensação de medicamentos.
V— DOS PROCEDIMENTOS
Art. 82 Das Responsabilidades da Farmácia e da Parte Técnica:
- O responsável pela Assistência Farmacêutica no Município é o Farmacêutico e o
mesmo deverá observar as normas e legislações pertinentes da ANVISA.
II - Cabe ao profissional Farmacêutico pelas Unidades de Saúde responder sobre a
Responsabilidade Técnica (RT) perante o Conselho Regional de Farmácia.
III - Os medicamentos sujeitos ao controle especial devem ter a verificação de estoque
e a guarda da chave dos armários deve ficar sob responsabilidade do Farmacêutico.
Art. 99 Da Prescrição de Medicamentos:
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a) As aquisições e as prescrições de medicamentos no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira - DCB (ou
seja, o nome genérico da substância ativa), instituída pela Portaria n2. 1.179, de 17 de
junho de 1996 da ANVISA ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI),
conforme determina o art. 32 da Lei Federal n° 9.787/1999.
b) Toda prescrição de medicamentos no âmbito das Unidades de Saúde Municipais
deverá estar em consonância com a REMUME - Relação Municipal de Medicamento,
compondo o elenco da farmácia básica, devendo os processos licitatórios obedecerem
rigorosamente os critérios estabelecidos e itens preconizados na REMUME.
c) A receita médica e odontológica deverá ser emitida em português compreensível e
por extenso, em letra legível e em duas vias, em consonância com o art. 35, da Lei n 2.
5.991/73, devendo conter;
- Nome do paciente;
II - Princípio ativo do medicamento;
III - Concentração, posologia;
IV - Quantidade a ser dispensada para o tratamento ou para o mês, no caso de uso
contínuo;
V - Data e assinatura do(a) prescritor (a).
Art. 10 Da Dispensação de Medicamentos:
- A dispensação dos medicamentos fica limitada aos portadores do Cartão Nacional
do SUS - Sistema Único de Saúde em quantidade determinada mediante receita
médica ou odontológica em duas vias assinada pelo profissional da rede Municipal de
Saúde.
Parágrafo Único - Terá garantido o acesso a medicamentos os pacientes atendidos em
unidades públicas ou privadas/conveniadas de referência Regional, Estadual ou Inter
Estadual, mediante apresentação da receita médica.
II - O medicamento só será entregue ao paciente pelo farmacêutico e ou responsável
pela dispensação das farmácias mediante receita médica e odontológica em duas vias,
carimbada, datada e assinada pelo médico da rede Municipal de saúde. Excetuam-se
os pacientes em tratamento através de serviços terceirizados, ou seja, serviços
médicos especializados, mesmo assim o medicamento deverá ser entregue ao
paciente mediante receita assinada pelo profissional.
III - A dispensação de insulinas e contraceptivos só deverá ser efetivada mediante
apresentação de documento expedido pelos responsáveis dos Programas,
especificando o nome do paciente, a data do acesso, a nomenclatura do medicamento
e a quantidade necessária para uso no período, devidamente assinado e carimbado.
IV - Os medicamentos administrados em pacientes nas Unidades de Saúde,
especialmente os injetáveis, deverão ser baixados no sistema de controle de estoque
como consumo destas Unidades de Saúde.
V - Caso esteja em falta o medicamento na unidade de origem do paciente o
responsável pela farmácia deverá recorrer à CAF ou a outras unidades retirando o
referido medicamento através de uma ficha de movimentação.
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VI - É obrigatório, no ato da dispensação do medicamento:
a) Anotar na 1 (primeira) via da receita (Fornecido e/ou Falta), datar e anotar a
quantidade de medicamento fornecido ou sua falta;
b) Devolver a 1 (primeira) via ao paciente;
c) Cabe ao farmacêutico e/ou responsável a dispensação dos medicamentos e a
orientação quanto ao uso correto dos mesmos.
Art. 11 Da Dispensação de Insumos e Materiais:
- As fitas para teste de glicemia e lancetas somente serão dispensadas para o
automonitoramento, para paciente insulinodependente com Cartão Nacional do SUS,
mediante documento de retirada expedido pelo setor responsável pelo Programa.
II - A quantidade de fita reagente dispensada deve ser estabelecida no cadastro
conforme as necessidades para o mês.
III - O fornecimento de preservativos não necessita de prescrição e seu acesso deve ser
facilitado com a disponibilização direta nos balcões de recepção das Unidades de
Saúde.
IV - Em nenhuma hipótese poderá ser realizado procedimentos em usuários fora das
Unidades de saúde, exceto aos usuários do SUS em tratamento domiciliar com
indicação médica.
V - Cabe ao profissional de enfermagem a orientação quanto ao uso correto dos
insumos e materiais dos programas estocados na farmácia.
Art. 12 Dos Medicamentos de Uso Contínuo:
- Cabe ao prescritor definir se o tratamento é contínuo, devendo, obrigatoriamente,
registrar o termo USO CONTÍNUO ao lado do nome do medicamento em questão.
II - As prescrições de medicamentos de USO CONTÍNUO têm validade de no máximo
06(seis) meses de tratamento, conforme avaliação clínica do paciente.
III - O prescrítor deve escrever o prazo de validade da receita em meses, respeitando a
normativa e a legislação vigente.
IV - A validade da receita será contada a partir da data da prescrição.
V - Expelido o prazo de validade da receita, o paciente deverá marcar nova consulta
para reavaliação clínica e nova prescrição. Neste período, entre vencimento da receita
e a reavaliação, a receita terá validade até o dia da sua nova consulta, após orientação
ao paciente e confirmação de que não haverá novo atendimento sem reavaliação.
VI - Para os usuários não residentes no Município de Jaguaretama/CE não serão
fornecidos medicamentos de uso contínuo, sendo esta uma obrigação do seu
município de origem.
Art. 13 Dos Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial:
- As prescrições e dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial seguem

as normas da Portaria n2. 344/98 e 06/99 da ANVISA.
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II - A receita é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data da prescrição,
devendo ser atendida em quantidade suficiente para 60 (sessenta) dias de tratamento,
exceto os anticonvulsivantes e antiparkinsonianos, cuja prescrição pode ser feita para
até 180 (cento e oitenta) dias.
III - Cabe aos responsáveis pela dispensação de medicamentos verificarem a data da
última dispensação, a fim de evitar uso indevido ou indiscriminado destes
medicamentos por parte dos usuários.
Art. 14 Do Armazenamento de Medicamentos e Materiais Médicos Clínicos:
- Toda entrada de medicamento ou materiais nas farmácias deverão ser lançados no
Sistema de Controle de Estoque, registrando-se o nome e especificações do
medicamento, apresentação do produto, número dos lotes, data de validade e nome
do fabricante, assim como as saídas também devem ser registradas no sistema.
II - Os medicamentos deverão ser organizados em estantes/prateleiras/gavetas nas
seguintes condições:
a) Em ordem alfabética, pelo princípio ativo;
b) Com data de validade inferior à frente daqueles com data superior; c) Separados
conforme os lotes e apresentação do produto.
III - Os medicamentos que exigirem refrigeração ambiental para a sua conservação
devem ser armazenados em ambiente apropriado e adotando-se o controle de
temperatura ambiental em planilha específica por meio de termômetro para o
controle adequado. No caso dos medicamentos que requeiram acondicionamento em
geladeira, exige-se o controle por meio de termômetro especial registrando-se
também diariamente em planilha física afixada no mobiliário.
IV - Os medicamentos sujeitos ao Controle da Portaria 344/98 devem ser armazenados
em local seguro, chaveado e isolado dos demais e deverá ficar sobre a guarda do
Farmacêutico responsável.
V - No local da estocagem de medicamentos, material clinico e odontológico não será
permitido nenhum armazenamento de outro material.
VI - O acesso às dependências das Farmácias e do Almoxarifado da CAF - Central de
Assistência Farmacêutica, é restrito aos funcionários do setor, e quanto aos demais
servidores, estes só poderão ter acesso desde que estejam acompanhados pelo
farmacêutico responsável.
Art. 15 Do Pedido e Recebimento de Medicamentos e Materiais pelas Unidades de
Saúde:
- A solicitação de medicamentos e materiais de consumo deverá ser feita através de
formulário de solicitação para a CAF - Central de Assistência Farmacêutica, contendo a
assinatura dos responsáveis pelas Farmácias, no caso de medicamentos, e dos
responsáveis pelas Unidades de Saúde no caso de materiais, sendo a solicitação de
medicamentos e materiais mensal.
II - No ato da entrega dos materiais e/ou medicamentos solicitados pelas Unidades de
Saúde, o responsável pela Unidade deverá conferir se a quantidade física coincide com
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o pedido, suas especificações, data de validade e sua condição de armazenamento,
podendo fazer a recusa e solicitação de correção da irregularidade, se necessário.
III - A primeira via da solicitação de medicamentos e materiais ficará na CAF - Central
de Assistência Farmacêutica para controle da Unidade e a segunda via devendo ficar
com o solicitante. A CAF - Central de Assistência Farmacêutica expedirá o documento
de entrega que servirá de comprovante da entrega dos materiais e medicamentos.
Art. 16 Dos Medicamentos Vencidos:
- O controle da validade dos medicamentos na farmácia e na CAF - Central de
Assistência Farmacêutica é de responsabilidade do farmacêutico, e na sua ausência, do
funcionário designado pela coordenação local.
11 - Com relação aos medicamentos vencidos, os mesmos serão separados e tomadas
as seguintes providências:
a) Colocar um sinalizador que mencione "MEDICAMENTO VENCIDO";
b) Em unidades não informatizadas, é preciso preencher uma Comunicação Interna,
informando a razão da devolução, medicamento, lote, data de vencimento e
quantidade;
c)

Nas Unidades de Saúde informatizadas o Sistema permitirá a baixa dos

medicamentos, podendo ser transferidos para descarte, enquanto nas Unidades de
Saúde não informatizadas esta saída se dará manualmente via Livro-registro da
Farmácia com a segunda via da Comunicação Interna, que deverá ser encaminhar ao
Setor de Vigilância Sanitária do Município;
d) Todo medicamento vencido deverá ser encaminhamento para a Secretaria de Saúde
do Município ou outro local definido por ela, que deverá providenciar o posterior
descarte, e juntamente com a medicação vencida, nota explicativa justificando a razão
pela qual ocorreu o vencimento dos medicamentos;
e) Os descartes de medicamentos vencidos deverão ser feitos de acordo com a
legislação vigente;
III - Os responsáveis pelas Unidades de Saúde ou farmácia poderão ser
responsabilizados administrativamente em caso de perda ou vencimento de materiais
ou medicamentos, sem a respectiva justificativa e/ou fundamentação.
VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 Os medicamentos devolvidos por pacientes, deverão ser comunicados ao
farmacêutico mediante CI (Comunicação Interna) para que sejam tomadas as devidas
providências.
Art. 18 As segundas vias de receitas dos medicamentos dispensados, solicitações de
materiais e medicamentos pelas unidades, formulários de devolução de medicamentos
vencidos ou irregularidades comprovadas são documentos comprobatórios para saída
de estoque e devem ficar arquivados nas Unidades por ordem cronológica e por tipo
de documentos por um período de cinco anos.
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Art. 19 Fica expressamente proibido a retirada de medicamentos e materiais
distribuídos a pacientes, exceto para atendimento no local, bem como efetuar a
entrega sem receita médica e ainda eliminar qualquer documento de controle.
Art. 20 Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa
deverão ser solucionadas junto à Controladoria Geral do Município.
Art. 21 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jaguaretama/CE, em 24 de Fevereiro deO.

r

ANTÔNIA M

A BARBOSA DE LIMA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA

NO

01/2019, SOBRE NORMAS
PARA O CONTROLE DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
MERENDA ESCOLAR.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N2 01/2019, DE 18 DE MARÇO DE 2019.
Dispõe sobre as normas para disciplina o recebimento,
armazenagem, distribuição e controle de entrada e saídas dos
Alimentação Escolar ria rede de ensino municipal pertencentes
a Administração Municipal da Prefeitura de Jaguaretama.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da competência que lhe foi atribuída na
Lei Municipal a° 967/2017 em seu Art, 12, Parágrafo Único, inciso XVII e XXI, Art. 79;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n2 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n2
26/2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE n2 04/2015), Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993, Portaria Interministerial MEC/MS

ri°

1.010, de 08 de maio de 2006, Constituição

Federal, de 1988, arts. 62, 205, 208 e 211 e Resolução Conselho Federal de Nutricionistas n 0
465, 23 de agosto de 2010.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de aquisição, entrega,
recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas dos alimentos
escolar na rede de ensino municipal pertencentes a Administração Pública Municipal,
buscando alcançar a eficiência, efetividade, eficácia e segurança alimentar;
RESOLVE:
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° O Setor da Merenda Escolar que pertencente a Secretaria Municipal de Educação é
quem terá a responsabilidade de seguir os procedimentos de controle, guarda, conservação
e distribuição dos gêneros alimentícios nas escolas da rede de ensino municipal de
Jaguaretama que deverão obedecer aos disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 22 Caberá a coordenação ou direção das escolas observar e seguir os procedimentos de
controle de estoque, guarda, conservação e distribuição dos alimentos escolares, a ser
servido nas escolas municipais, para os alunos da rede municipal de ensino, obedecendo ao
disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3° Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
1. Secretaria Municipal de Educação: é a entidade executora - (EEx.) que tem como
finalidade o planejamento, execução e gerenciamento dos Programas advindos do FNDE,
inclusive a utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a
prestação de contas dos Programas.
II. Setor da Alimentação Escolar: é o local onde funciona o almoxarifado para o
armazenamento dos alimentemos escolares utilizados pelo Município, antes de serem
distribuídos as escolas da rede de ensino do Município de Jaguaretama.
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II, Alimentação Escolar - destina-se a alimentação escolar dos alunos de toda a educação
básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio) e educação de jovens e
adultos matriculados em escolas públicas do Município de Jaguaretama. Seu objetivo é
atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento
escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
III. Nutricionista: profissional técnico habilitado responsável por a adequação e execução do
PNAE, devendo assumir as atividades de planejamento, elaboração, coordenação, direção,
supervisão e avaliação de todas as ações alimentares e nutrição no âmbito da alimentação
escolar.
IV. Cardápio: ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir as
necessidade nutncionais individual e coletiva, discriminando os alimentos, por preparação
quantitativo per capita, para energia, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais e
conforme a norma de rotulagem.
V. Aceitação - e a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o
material recebido satisfaz as especificações contratadas
VI. Recebimento: é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no
local previamente designado, não implicando em aceitação.
VII. Aceitação - é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o
material recebido satisfaz as especificações contratadas.
VIII. Armazenagem - compreende a guarda, localização, segurança e preservação do
material adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais dos Órgãos
da Administração Municipal.
IX. Localização - consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado.
X. Conservação e Preservação - consiste em manter os materiais arrumados em suas
embalagens originais e preservados de desgastes.
XI. Distribuição - é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao
usuário, quando for necessário ou requisitado.
2. CONTROLE DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO SETOR DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO
MUNCÍPIO.
Art. 4' O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pelos Órgão da Administração Municipal
para armazenagem dos gêneros alimentícios para uso das Unidades Escolares.
Art. 50 O almoxarifado deverá estar estruturado de forma a garantir a conservação,
manutenção das características físicas e químicas, bem como a segurança dos materiais
estocados, devendo haver rotinas de limpeza, sendo organizado de tal forma que haja a
maximização do espaço e a fácil circulação interna.
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Art. 6 Os géneros alimentícios serão controlados por servidores responsáveis por sua
guarda e administração, através de fichas de controle e/ou sistema informatizado que
contenha as informações de entradas, saídas, estoque, vencimento e lote, visando a emissão
de relatórios, inventários e conferência de mercadorias.
70 A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das
Art.
rotinas e dos procedimentos competem à Secretaria de Educação.
Art. 82 Compete ao Setor da Alimentação Escolar, no âmbito do Programa de Alimentação
Escolar (ME), a execução das rotinas e dos procedimentos que dar-se-á de forma a:
1. manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema
informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua
operacionalização e aperfeiçoamento;
II, manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação dos gêneros alimentícios;
III. classificar e cadastrar os gêneros alimentícios no sistema de informática e/ou em fichas
de controle por Unidade Gestora e fonte de recurso;
IV. estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais, utilizando o
método PEPS (primeiro a entra é o primeiro a sair), evitando assim o desperdício dos
materiais;
V. conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação
física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra
e Nota de Empenho;
VI. devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas no
documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, para regularização da situação, com
imediata comunicação do ocorrido a Secretaria Municipal de Educação competente, Fiscal
de Contratos, Compras e Licitação;
VII. disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e saída dos itens em
almoxarifado;
VIII. informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da
prática de qualquer ato ilegal, ilegítima ou anti-econômico que resulte dano ao erário, para
que seja tomada as devidas providências;
IX. o responsável realizará a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e
encaminhara a nota fiscal com as certidões, juntamente com o termo de recebimento e
aceitação do material para o órgão competente, que irá encaminhar ao Setor de
Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa;
X. acompanhar os prazos de entrega das materiais a receber, comunicando ao Fiscal de
Contratos, Compras e Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega,
registrando o desempenho dos fornecedores, especialmente quanto ao prazo de entrega e à
qualidade do bem fornecido;
XI. acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a
substituição dos mesmos quando for necessário e possível;
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XII. emitir Nota de Fornecimento para entrega dos gêneros alimentícios as unidades
escolares da rede de ensino do município, as notas deverão conter a assinatura o servidor
responsável pelo setor da alimentação escola, diretora ou coordenadora da escola que
recebe a alimentação escolar;
XIII.supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os
cortes necessários nos pedidos de fornecimento dos órgão da Administração Municipal, em
função do consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com
finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de
estoque;
XIV.avisar ao Órgão da Administração Municipal competente os materiais em falta, quando
atingirem os estoques mínimos, mantendo de forma atualizada, a quantidade e a
periodicidade dos materiais de consumo, para que Órgão competente requisite os materiais
em falta.
Art. 92 Compete as Unidades Escolares, rio âmbito do Programa de Alimentação Escolar
(PAE), a execução das rotinas e dos procedimentos que dar-se-á de forma a:
1, o almoxarifado é o espaço físico utilizado para o armazenamento dos alimentos escolares
e deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que garanta a conservação
dos produtos, não podendo guardar neste local materiais de limpeza, expediente ou
qualquer outros materiais;
II. cada unidade escolar é responsável pelo os procedimentos de guarda, administração,
conservação, preparo, controle e consumo dos gêneros alimentícios recebidos, bem como o
cumprimento do cardápio;
III. o Coordenador ou Direto de cada unidade escolar deverá acompanhar e registra a
movimentação de entrada e saídas dos produtos, através de ficha de controle, conforme
anexo 1, devendo encaminhar ao setor da merenda escolar a posição de levantamento de
estoque, conforme anexo li, o período de envio do relatório será definido pelo setor da
alimentação escolar;
IV. manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação dos gêneros alimentícios;
V. classificar e cadastrar os gêneros alimentícios em fichas de controle por Unidade Gestora
e fonte de recurso;
VI. estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos produtos, utilizando o
método PEPS - primeiro a entra é o primeiro a sair, evitando assim o desperdício dos
materiais;
Vil, conferir a qualidade e a quantidade com base nas informações disponibilizadas pelo
setor da alimentação escolar nas notas de fornecimento de alimentação, após a devida
conferência, o responsável pelo recebimento deverá assina em duas vias a nota de
recebimento, sendo uma via para a unidade escolar e outra para o setor da alimentação
escolar;

VIII. acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos produtos;
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Art. 109 Compete ao Nutricionista, vinculado à Entidade Executora, no âmbito do Programa
de Alimentação Escolar (PAE), exercer as seguintes atividades obrigatórias que dar-se-á de
forma a:
1. realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II. planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo
com a cultura alimentar, a perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola
da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a
distribuição até o consumo das refeições pelos escolares;
III, elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;
IV. planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento,
produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação
dos produtos, observando sempre as boas práticas higiênico-sanitária;
V. planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de teste de aceitabilidade quando se fizer
necessário, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados os parâmetros técnicos,
científicos e sensoriais reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa;
VI. coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da
escola, ações de educação alimentar e nutricional;
VII. planejar as compras dos alimentos escolares do período determinado, com base no
cardápio e no quantitativo de alunos atendidos pelas unidades escolares, observando as
necessidades do alunos devidamente justificada mediante laudo médico;
VIII. planejar, coordenar e supervisiona todas as atividades inerentes e relacionadas à
alimentação escolar nas unidades escolares da rede de ensino do município;
XI. efetuar visitas regulares as unidades escolares definidas em cronograma aprovado pela
Secretaria Municipal de Educação, acompanhado do servidor responsável pelo Setor da
Alimentação Escolar;
X. orientar as unidades escolares sobre conservação, armazenamento, preparo e
higienização dos alimentos, limpeza do ambiente e higienização pessoal das merendeiras,
aproveitamento e consumo dos alimentos em relação ao tempo determinado para sua
utilização;
X1 informar à Secretaria Municipal de Educação, Conselho Alimentação Escolar e a
Controladoria Geral do Município irregularidades ou ocorrências relevantes que envolva a
gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas diversas unidades escolares
da rede de ensino do município.
3. DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11° Constituem atividades básicas do Almoxarifado:
o recebimento e a aceitação (aceite);

II-

o armazenamento;

III-

a localização;
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(V-

a conservação e a preservação;

V-

a distribuição.

4. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS PRODUTOS
Art. 129 O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e
definitivo.
§ 1° O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não
constitui sua aceitação.
§ 2° O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a
conformidade do material com as especificações descritas no processo de compra.
Art. 132 Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de Jaguaretama,
deverá ser conferido no que diz respeito a preços, quantidades, especificações e
qu31idade no ato do recebimento.
Art, 142 O recebimento dos alimentos escolares pelo Almoxarifado do setor da
alimentação escolar será formalmente efetuado, de acordo com os seguintes
procedimentos:
- efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua
qualidade, especificações técnicas, quantidade e a integridade física e funcional,
realizando os testes, quando necessário;
li - verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do
material adquirido e com Nota de Empenho e Ordem de Compra, bem como, dentro do
prazo de validade para emissão.
§ 10 No caso de compra realizada por meia de dispensa ou inexigibilidade de licitação, no

ato do recebimento do material, o responsável deverá confrontar a Nota Fiscal com o
orçamento do proponente vencedor ou do fornecedor exclusivo.
§ 2° No caso de doação deverão ser observados os princípios legais e legislação municipal
vigente.
Art. 159 Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será
declarado pelo responsável, na Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos mesmos,
utilizando carimbo específico.
§ Único - A nota, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao
Órgão da Administração Municipal competente para que o mesmo encaminhar ao Setor
de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa.
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Art. 162 Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática e/ou em fichas de
conuole, descrevendo o fornecedor, número da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade
total, descrição dos materiais adquiridos, Órgão da Administração que pertence os
materiais e fonte de recurso.
Art. 172 O registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema e/ou em
fichas de controle, contendo dados como:
1. data de entrada e saída dos mesmos;
II. especificação do material com objeto resumido;
III. quantidade e custos;
IV. nome do fornecedor;
V. nota fiscal;
VI. documento comprobatório, com destinação dos materiais e bens com base nas
requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica.
Art. 189 Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e
os devidos registros nos sistemas competentes.
Art. 19Q No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda
apresentar falhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado,
sendo imediatamente efetuada a devolução ao fornecedor, procedendo à notificação da
empresa e demais providências cabíveis.
§ 1° O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as
especificações ou quantidades diversas do documento fiscal, do processo licitatório ou
contrato, enseja na responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor, Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n° 8429/92) e demais legislações pertinentes.
§ 20 Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a Nota de Empenho,

deverão ser comunicados ao órgão da Administração Municipal, Setor de Compras, Fiscal
de Contratos e Licitações.
Art. 20 O recebimento dos alimentos escolares pelo Almoxarifado das unidades escolares
será formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos:
- efetuar a conferência dos itens dos gêneros alimentícios, bem como sua qualidade,
especificações técnicas, quantidade e a integridade física e funcional, realizando os
testes, quando necessário;
li, verificar se os produtos estão de acordo com as especificações das Notas de
Fornecimento de Alimentos, bem como, dentro do prazo de validade para emissão, após
a devida conferência, o responsável pelo recebimento deverá assinar em duas vias a
nota de fornecimento, sendo uma via para a unidade escolar e outra para o setor da
alimentação escolar.
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]. No ato do recebimento, se constatadas eventuais faltas ou avarias que
comprometam o produto, esses deverão ser anotado nas duas guias de remessa de
alimentos que acompanha os produtos e comunicado ao setor da alimentação escolar.
Art. 219

o

registro dos produtos em estoque das unidades escolares, deverá ser

processado em fichas de controle, conforme anexo 1, contendo dados como:
1. data de entrada e saída dos mesmos;
II. especificação do material com objeto resumido;
III.saldo inicial e saldo final;
IV. nome do Diretor;
VI. nome do responsável pela merenda;
S. ARMAZENAMENTO
Art, 222 O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será
realizado conforme os seguintes critérios:
1. antes de armazenar os gêneros alimentícios de uma nova nota de fornecimento, as
unidades escolares deverá promover limpeza geral, no local onde serão armazenados os
produtos;
II. o Gestor das unidades escolas e o responsável pelo setor da alimentação escolar devem
observar periodicamente, as condições higiênica-sanitária do almoxarifado, verificando se
estão adequados à conservação e acondicionamento dos alimentos;
III. os alimentos deverão ser armazenado de tal forma, que não permita que a carga,
matéria-prima, embalagem ou produto, receba luz solar direta;
IV. as janelas do almoxarifado deverão ser providas de telas removíveis, que permitam
sua higienização periódica, e impeçam a entrada de insetos;
IV adotar o sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que sai) para matéria-prima,
produto ou embalagem;
V. a disposição dos produtos deve obedecer a data de fabricação, sendo que os produtos
de fabricação mais antiga são posicionados, de forma a serem consumidos em primeiro
lugar, em hipótese alguma as unidades escolares poderá deixar ultrapassar o prazo de
validade do produto;
VI.

o almoxarifado dos gêneros alimentícios deve ser de uso exclusivo do Programa

Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE). É vedada a utilização deste local para materiais
de limpeza, de expediente, esportivos, peças de vestuário e outros pertences pessoais,
objetos em desuso, entre outros, nem preparo de alimentos, nem guarda de vasilhames
de gás liquefeito de petróleo - GLP;
VII. os gêneros alimentícios, após serem retirados das caixas e fardos, deverão ser
guardados e agrupados por tipo e gênero nas prateleiras, de modo a facilitar o controle
do estoque,
VIII fazer a etiquetação de todos os produtos nas prateleiras ou estrados que
identifiquem a validade e atualizados mensalmente
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IX. os alimentos armazenados em geladeiras e freezer deverão ser acondicionados em
recipientes plásticos com tampa e/ou sacos plásticos atóxicos;
X. as prateleiras devem ter afastamento mínimo de 60cm do forro e 35cm das paredes,
sempre que possível, sendo 10cm o mínimo aceitável;
XIV. as caixas de papelão não devem permanecer nos locais de armazenamento sob
refrigeração ou congelamento, a menos que haja um local exclusivo para produtos
contidos nestas embalagens (exemplo: freezer exclusivo ou câmara exclusiva) a fim de se
evitar contaminação cruzada;
XV, manter os paletes com os produtos ou embalagens, com afastamento mínimo de
50cm das paredes para evitar umidade e facilitar a limpeza, amostragem e
movimentações, controle de pragas e ações em casa de Incêndio;
XVI.o empilhamento deve ser bem alinhado, em blocos regulares, os menores possíveis e
atender as recomendações do fabricante;
XVII. no caso de eventuais sobras, as embalagens devem ser fechadas e identificadas com
etiquetas, contendo a data da abertura do produto, sendo que após a abertura das
embalagens originais o produto perde-se imediatamente o prazo de validade do
fabricante, passa a prevalecer, então, a validade do produto após aberto, que consta na
embalagem;
Art. 239 Deve ser incentivado o consumo de frutas e verduras, utilizando-os em
preparação variadas melhorando a apresentação e praticando a educação nutricional.
Art. 242 Havendo a previsão de falta de gêneros alimentícios para o preparo e
atendimento aos alunos, o gestor da unidade escolar deverá informar, com antecedência
mínima de 03 (três) dias ao setor da alimentação escolar. No caso de alteração de
cardápio deverá ser registrado em livro de ocorrências.
Art. 259 Em caso de excesso de alimentos na unidade escolar deverá ser informado ao
setor da alimentação escolar para que seja efetuado o remanejamento, evitando assim o
desperdício e vencimento dos produtos.
6. LOCAL!IZAÇÃO

Art. 260 Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder
da seguinte forma:
- estacar observando a natureza e características dos materiais de consumo;
II - utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do
posicionamento físico dos materiais em unidade de estocagem.
7. DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO

Art, 279 Quanto à conservação e preservação dos materiais de dever-se-á proceder da
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seguinte forma:
- manter o almoxarifado organizado e limpo;
II

inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deterioração,

protegendo-os contra efeitos do tempo, luz e calor;
III - fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.
8. DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 289 O setor da alimentação escolar é responsável pela entrega dos gêneros
alimentícios as unidades escolares.
Art. 292 O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que
ocorreu a operação, ou no máximo, no dia seguinte.
Art. 30 A distribuição das gêneros alimentícios nas unidades escolares da rede de ensino
do município deverá ser efetuada da seguinte forma:
1. emitir Nota de Fornecimento para unidades escolares, com assinatura do servidor
responsável, diretora ou coordenador responsável pelo recebimento dos produtos;
II. obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das
requisições de materiais.
Art. 312 A distribuição será realizada mensalmente nas unidades escolares no horário de
funcionamento das escolas.
Art. 322 As unidades escolares deverá manter em arquivo o comprovante de recebimento
dos gêneros alimentícios do setor da alimentação escolar.
Art. 339 O setor da alimentação escolar deverá manter em arquivo o comprovante de
entrega gêneros alimentícias as unidades escolares.
9. DO CARDAPIO
Art, 342 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionísta
Responsável técnico - RT, com utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a
respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da
localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e
na alimentação saudável e adequada.
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Art. 352 O cardápio da alimentação escolar deve ser organizado obedecendo aos
seguintes critérios:
1. seguir o roteiro de quantas vezes é indicado pelo cardápio.
II. obedecendo a quantidade per capita determinada pela nutricionista.
III. seguir as orientações de higienização e armazenamento dos mesmos.
§12 Como disposto na Lei n° 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles
indispensáveis à promoção de urna alimentação saudável.
§22 Recomenda-se que os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III, de acordo com
a Resolução do FNDE, de modo a suprir:
1. no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias, por refeição
ofertada, para os alunos matriculados nas escolas localizadas em comunidades indígenas
ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches;
II. no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias quando ofertada
uma refeição, para os demais alunos matriculados na educação básica, em período
parcial;
III. no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutr'icionais diárias, quando
ofertadas duas ou mais refeições, para os alunos matriculados na educação básica, exceto
creches em período parcial; e
IV. no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no
minimo, três refeições, para os alunos participantes do Programa Mais Educação e para os
matriculados em escolas de tempo integral.
§3 Cabe ao nutricionista responsável técnico a definição do horário e do alimento
adequado a cada tipo de refeição, respeitada a cultura alimentar.
§42 A porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa etária dos alunos, conforme as
necessidades nutricionais estabelecidas.
§52 Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas,
tais como doenças celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias
alimentares, dentre outras.
§62 Os cardápios deverão atender as especificidades culturais das comunidades indígenas
e/ou quilombolas.
§72 Os cardápios, elaborados a partir de Ficha Técnica de Preparo, deverão conter
informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a
compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia,
macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitamina A e C, magnésia, ferro, zinco e
çovbr
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cálcio) e fibras. Os cardápios devem apresentar, ainda, a identificação (nome e CRN) e a
assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração
§9

Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o parágrafo

anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas escolas municipais.
Art. 362 As instituições de AEE deverão atender às necessidades nutricionais dos alunos,
ofertando, no mínimo, uma refeição, conforme suas especificidades.
Art. 372 Para as preparações diárias da alimentação escolar, recomenda-se no máximo:
1.

10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado;

li.

15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente de gorduras
totais;

III.

10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura saturada;

IV.

1% (um por cento) da energia total proveniente de gordura trans;

V.

400 mg (quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em período parcial,
quando ofertada uma refeição,
efeição;-

VI.
vi.

600 mg (seiscentos miligramas) de sódio per capita, em período parcial, quando
ofertadas duas refeições; e

VIL

1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio per capita, em período
integral, quando ofertadas três ou mais refeições.

Parágrafo único. A oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a duas porções
por semana, equivalente a 110 kcal/porção.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 389 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.
Ali. 399 A aquisição de gêneros alimentícios deverá ser realizada por meio de licitação
pública, nos termos da Lei n9 8.666/1993 ou da Lei n9 10.520, de 17 de julho de 2002, ou,
ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei n9
11,947/2009.
Art. 402 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no
mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei n
D

11.947/2009.

wwwjyuar etaf )')J.Ce.gQV.Llr
( nçalvi, 185 1 Jaguirtami -CE
Rua Trt
(88) 3578- 1 305
CEP e,3480-000 1

§12 A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os preços
sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios
inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências do
controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.
Art. 419 Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado,
salvo se estiver acompanhado por pessoa autorizada.
§ Único - O Almoxarifado devera ser utilizado única e exclusivamente para o
armazenamento de material de consumo, conforme especificado nesta Instrução
Normativa.
Art. 422 Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais,
sob pena de responsabilidade.
Art. 439 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota
Fiscal, bem com a Nota de Empenho e Ordem de Compra.
Art. 442 Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema
de informática e/ou fichas de controle.
Art. 459 Todo servidor poderá ser responsabilizado por desaparecimento do material que
lhe for confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com
direito à ampla defesa em processo administrativo.
Art. 452 A Controladoria poderá realizar auditorias nos Setores de Almoxarifados através
de amostras, com quantidades e intervalos a serem definidos no momento do início das
atividades, ou conforme plano de auditorias.
Art. 479 Os procedimentos contidos na presente Instrução Normativa devem ser
adotados, obrigatoriamente, por todos os órgãos da Administração Municipal.
Art. 482 Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela
Controladoria Geral do Município.
Art. 492 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.
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Anexo 1 - Instrução Normativa a° 001/2019 - CONGER
MODELO DE FICHA DE CONTROLE

FICHA DE PRATELEIRA DO ITEM
Produto:
Validade:
Lote:

1

Escola:
Diretor:
Resp Merenda:
DATA

OESCRIÇAO

QUANTIDADE
SALDO
ENTRADA SAÍDA

www.jag tia reta ma.ce.govbr
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Anexo II - Instrução Normativa n° 001/2019 - CONGER
MODELO DE LEVANTAMENTO DE ESTOQUE

LEVANTAMENTO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE MERENDA ESCOLAR

f NI

DATA:
SETOR:
PRODUTO

UNIDADE

QUANTIDADE

Ia 1
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Anexo III- Instrução Normativa n° 001/2019 - CONGER
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N2
02/2018, SOBRE NORMAS
PARA OS ALMOXARIFADOS,

INSTJÇO NORMATIVA 00212018, DE 02 DEJJLHO DE 2018.
Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenagem,
distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo
nos almoxarifados pertencente aos órgãos integrantes da
Administração Municipal da Prefeitura de Jaguaretama.
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei
Municipal n`96712017 em seu Art. 10, Parágrafo Único, inciso XVII e XXI, Art. 70,

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de recebimento, armazenagem
distribuição e controle de entradas e saídas de materiais de consumo nos Almoxarifados pertencentes
aos órgãos da Administração Pública Municipal;

RESJL:
1. DAS DPKXRAIS
Art. 1 Os procedimentos de controle de estoque, guarda, conservação e distribuição e controle de
materiais de consumo dos Almoxarifados pertencente aos órgão da Administração do Município de
Jaguaretama deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2 Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
1. Órgão Secretaria Municipal, Controladoria, Procuradoria ou Departamento que configure como
Unidade Orçamentária.
li. Almoxarifado. é o local onde são armazenados os materiais de consumo utilizados pelo Município de
Jaguaretama, antes de serem distribuídos aos órgãos da Administração Municipal, mediante requisição
de material
III. Materiais de consumo aqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem normalmente sua
identidade física ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como, alimentos não pereciveis,
materiais de higiene, limpeza e expediente, observada a Portaria n° 448. 13 e setembro de 2002.
IV. Recebimento: é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local
previamente designado, não implicando em aceitação
V Aceitação
é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material
recebido satisfaz as especificações contratadas.
VI. Armazenagem - compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido
a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais dos Órgãos da Administração Municipal.

VII. Localização - consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a
responsabilidade do almoxarifado.
VIII. Conservação e Preservação - consiste em manter os materiais arrumados em suas embalagens
originais e preservados de desgastes.
IX, Distribuição - é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário,
quando for necessário ou requisitado.
X. Inventário - consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes, para efeito de
confrontação com os estoques anotados nas fichas de controle e/ou no sistema de informática, sendo
realizado, no mínimo, uma vez por trimestre.
XI. Materiais em desuso - o estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo aquele
que, em estoque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais utilidade para o órgão
gestor.
2. DO ALMOXARIFADO
Art. 30 O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pelos Órgão da Administração Municipal para
armazenagem do material de consumo para uso das Unidades Gestoras,
Art, 4 O almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que garanta a
conservação dos materiais, bem como, deverá ser organizado de tal forma que haja a maximização do
espaço, a garantia de segurança para os materiais estocados e a fácil circulação interna.
Art. 50 Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua guarda e
administração, através de fichas de controle e/ou sistema infomiatizado.
Ari.

60

A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das rotinas e

dos procedimentos competem à Secretaria de Governo e Gestão quando referir-se ao Almoxarifado
Central, Secretaria de Saúde quando referir-se ao Almoxarifado da Central de Abastecimento
Farmacêutico - CAF e Secretaria de Educação quando referir-se ao Almoxarifado da Merenda Escolar.
Art. 7° A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á de forma a:
- manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema informatizado
de controle de matenal, assegurando as ações necessárias à sua operacionalização e
aperfeiçoamento.
11 - manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e
movimentação de materiais;
III - classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática e/ou em fichas de
controle por Unidades Gestora e fonte de recurso;
IV - estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais, utilizando o método
PEPS - primeiro a entra é o primeiro a sair, evitando assim o desperdício dos materiais,
V - supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes
necessários nos pedidos de fornecimento dos Órgão da Administração Municipal, em função do
consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar.
sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque;
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VI - avisar ao Órgão da Administração Municipal competente os materiais em falta, quando atingirem
os estoques mínimos, mantendo de forma atualizada, a quantidade e a penodicidade dos materiais
de consumo, para que Órgão competente requisite os materiais em falta;
VII - conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física
de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra e Nota de
Empenho;
VIII - devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas no
documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, conforme Anexo 1, para regularização da
situação, com imediata comunicação do ocorrido ao órgão da Administração Municipal
competente, Fiscal de Contratos, Compras e Licitações;
IX

- proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;

X

- disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e saída dos itens em
almoxarifado;

XI

- enviar relatório atualizado da posição de estoque dos materiais adquiridos e recebidos a cada
órgão da Administração Municipal competente, no mínimo uma vez por mês, para que órgão
competente tenha ciência do que tem em estoque para requisitar;

XII - informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico que resulte dano ao erário, para que seja tomada
as devidas providências;
XIII - o responsável realizará a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e
encaminhara a nota fiscal com as certidões, juntamente com o termo de recebimento e aceitação do
material para o Órgão competente, que irá encaminhar ao Setor de Contabilidade para efetuar a
liquidação da despesa;
XIV- a retirada de materiais deverá ser mediante a requisição de material, conforme Anexo III; de
modo a permitir facilidade e agilidade na entrega do mesmo;
XV - receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos Órgão da Administração
Municipal e, após registro, efetuar a entrega;
XVI - atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;
XVII - acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber, comunicando ao Fiscal de
Contratos, Compras e Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o
desempenho dos fornecedores, especialmente quanto ao prazo de entrega e à qualidade do bem
fornecido;
XVIII - acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a
substituição dos mesmos quando for necessário e possível;

3. DOS PROCEDIMENTOS
Art, 90 Constituem atividades básicas do Almoxarifado
o recebimento e a aceitação (aceite);
II- o armazenamento;
lii- a localização;
IV- a conservação e a preservação;
V- a distribuição;
VI- o inventário.
4. DO FIBI MENTO PFMSÓRK) E DEFINITIVO DE MATERLL\L
Art. 10 O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e definitivo,
§ 1° O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua
aceitação.
§ 2 O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a conformidade do
material com as especificações descritas no processo de compra.
Art. 11 Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de Jaguaretama, deverá ser
conferido no que diz respeito a preços, quantidades, especificações e qualidade no ato do
recebimento.
Art.12 O recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, de
acordo com os seguintes procedimentos:
- efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade,
especificações técnicas, quantidade e a integridade fisica e funcional, realizando os testes.
quando necessário;
li - verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do material
adquirido e com Nota de Empenho e Ordem de Compra, bem como, dentro do prazo de validade para
emissão.
§ 1 No caso de compra realizada por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, no ato do
recebimento do material, o responsável deverá confrontar a Nota Fiscal com o orçamento do
proponente vencedor ou do fornecedor exclusivo.
§ 2 No caso de doação deverão ser observados os princípios legais e legislação municipal vigente.
Art. 13 Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado pelo
responsável, na Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos mesmos, utilizando carimbo específico
(Anexo II)

§ Único - A nota, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao órgão da
Administração Municipal competente para que o mesmo encaminhar ao Setor de Contabilidade para
efetuar a liquidação da despesa.
Art. 14 Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática e/ou em fichas de controle.
descrevendo o fornecedor, número da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade total, descrição dos
materiais adquiridos, órgão da Administração que pertence os materiais e fonte de recurso.
Art. 15 O registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema e/ou em fichas de
controle, contendo dados como:
- data de entrada e saída dos mesmos,
II - especificação do material com objeto resumido;
III - quantidade e custos;
VI - nome do fornecedor:
V- nota fiscal;
VI- documento comprobatório, com destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não
sendo aceita indicação de destinação genérica.
Art. 16 Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e os devidos
registros nos sistemas competentesArt. 17 No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar falhas,
imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a
devolução ao fornecedor, procedendo á notificação da empresa e demais providências cabíveis
(Anexo 1),
§ 1 O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as
especificações ou quantidades diversas do documento fiscal, enseja na responsabilidade civil, penal
e administrativa do servidor, Lei de Improbidade Administrativa (Lei n 8429/92) e demais legislações
pertinentes.
§ 20

Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a Nota de Empenho. deverão ser

comunicados ao Órgão da Administração Municipal, Setor de Compras, Fiscal de Contratos e
Licitações.

S. ARMAZENAMENTO
Art. 18 O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado conforme
os seguintes critérios:

dispor, segundo frequência de solicitação, de modo a permitir facilidade de acesso e economia
de tempo e esforço;
II

armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e

facilitando a movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação,
III - estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados para
facilitar o funcionamento operacional, observando a altura, forma, peso e movimentos, sem que tenha
contato direto com o piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem física,
IV - conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;
V - observar as recomendações do fabricante
VI - proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de determinado
material, devendo ficar selados até necessária utilização,
VII - organizar os materiais, de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados atrás dos
materiais já existentes, armazenados a mais tempo:
VIII - distribuir os materiais pelo método PEPS - primeiro que entra primeiro que saí, possibilitando
que os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e os estacados há mais tempo
saíram primeiro,
X

- armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados:
- garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim.

6. LOCSALLZPÇÂO
Art. 19 Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder da seguinte
forma
- estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo,
II - utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento tísico
dos materiais em unidade de estocagam.

7. DA GONSOVNÂO E A P1EFI.AÇO
Art, 20 Quanto à conservação e preservação dos materiais de dever-se-á proceder da seguinte forma;
- manter o almoxarifado organizado e limpo;
II - inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deterioração, protegendoos contra efeitos do tempo, luz e calor;
111 - fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.

8. DA DISTRIBUIÇÃO
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Ari. 21 Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através de requisição de materiais,
conforme Anexo MI, identificando a Unidade Gestora, o solicitante e a descrição do material solicitado.
Art. 22 O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que ocorreu a
operação, ou no máximo, no dia seguinte,
Art. 23 A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:
- a partir da solicitação de material para o atendimento aos setores, excetuando-se os setores
caracterizados de urgência, que deverão ter o atendimento imediato,
II - obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das
requisições de materiais.
Ari 24 A distribuição será semanal e definida pela ordem de chegada das requisições dos Órgãos,
sendo realizada o mais breve possível, com o prazo máximo de entrega de 48 horas, contados do
recebimento da requisição. salvo os casos excepcionais que deverão ser atendidos no mesmo
momento,
Art. 25 Manter em arquivo e comprovante de entrega do material aos Órgãos requisitantes.
9. DO INVENTÁRIO
Art. 26 Quando do inventário dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á efetuar, no mínimo
uma vez por trimestre, a conferência periódica das quantidades e estado dos materiais estacados,
bem como a correção de deficiência de controle nas operações de suprimentos de materiais
Art. 27 A conferência do estoque físico deverá ser realizada, no mínimo, uma vez por trimestre e o
resultado deverá ser encaminhado à Secretaria de Governo e Gestão quando referir-se do
Almoxarifado Central, a Secretaria de Saúde quando referir-se do Almoxarifado da Central de
Abastecimento Farmacêutico - CAF e a Secretaria de Educação quando referir-se do Almoxarifado
da Merenda Escolar para as devidas providências, com cópia para a Controladona Geral do
Município.
§ Único - Este procedimento não deve alterar o planejamento da Controladoria Geral nos
Procedimento de Auditoria.
1 ODAS DISPG€IÇX3ES FINAIS
Art. 28 Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver
acompanhado por pessoa autorizada.
§ Único - O Almoxarifado deverá ser utilizado única e exclusivamente para o armazenamento de
material de consumo, conforme especificado nesta Instrução Normativa.
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Art. 29 Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob pena de
responsabilidade
Art 30 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota Fiscal, bem com,
com a Nota de Empenho e Ordem de Compra.
Art. 31 Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema de informática
e/ou fichas de controle.
Art. 32 Todo servidor poderá ser responsabilizado por desaparecimento do material que lhe for
confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com direito á ampla defesa
em processo administrativo.
Art. 33 - O Setor de Controle Interno poderá realizar auditorias nos Setores de Almoxarifados através
de amostras, com quantidades e intervalos a serem definidos no momento do início das atividades,
ou conforme plano de auditorias.
Art. 34 - Os procedimentos contidos na presente Instrução Normativa devem ser adotados,
obrigatoriamente, por todos os órgãos da Administração Municipal.
Art. 35 - Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela
Coritroladona Geral do Município.
Art, 36 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.

Antônia4 rcía Barbosa de Lima
DNT1ADORARAL DO MUNICIPK)
Portaria: 028/2018
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Anexo 1 Inst .•'.
MODELO:NOTIFICÇÃODE -- :et i

Jaguaretama - CE,

de
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de 2018

A
(nome da empresa)

NOTIFICACAO IRREGULARIDADADE ENTREGA MERCADORIA

Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do
Empenho
, foi constatado
, e que foram acobertadas pela Nota Fiscal
divergências conforme segue:
Falta de mercadoria;
Mercadoria em desacordo com o pedido;
( ) Mercadorias com avarias;
( ) Outros (especificar)

) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes
(
mercadorias;
( ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o
aceite;

Assinatura do Servidor

Anexo ii - Instrução Normativa n°002/2018 CONGER
MODELO DE TEXTO PARA COLOCAR EM CARIMBO DE ATESTO

Certifico que os produtos constantes deste documento foram recebidos/aceitos e estão em
conformidade com as especificações nele consignadas.
Em........./............../...............
Assinatura

www.Jag ua reta m a.ce.g ov. br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305
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Anexo III Instrução Normativa n°002/2018 —CO~
MODELO DE REQUtSIÇÂO DE MATERIAL
-

SECRETARIA DE
REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Setor Requisitante:

tem

Material

Quantidade

. Requisitada

DATA:

/

Aknoxarifado

Solicitante

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Trístão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

Fornecida

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
N2

022/2018

RESPONSA. VEL

DO
PELO

ALMOXARIFADO CENTRAL.

RUMO AO NOVO COM O POVO

PORTARIA: 02212018
NOMEAR a senhora MICAELY BANDEIRA DA SILVA no
cargo de Diretora de Material e Almoxarifado e dê outras
providências
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere, com fundamento no Art. 96, VI da Li Orgãnica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 97612018, de 23/01/2018, que trata de alterações nas
Leis Municipais de n° 950/2017 e n° 955/2017, que redefine a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Jaguaretama;

RESOLVE:
Art, 1°- NOMEAR a senhora MICAELY BANDEIRA DA SILVA no cargo de Diretora de Material e
Almoxarifado - DAS-1.
Art. 21- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 23 (vinte e três) dias do
mês de janeiro de 2018, 1521' ano de emancipação política,

FRANCISCO GL
N'RÂBELO CUNHAZO
PREFEIT2 MUNICIPAL

wwwjag ua reta rnacegovbr
Rua Trlso Gonçalves, 185 1 Jaq Lia reta rna-CE
CFP: 3480-000 1

TeL: (38) 3578- 1305

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
N2

108/2017

RESPONSÁVEL
MERANDA ESCOLAR.

DO
PELA

JAGUARE CAMA
RUiOAO NOVO COM O POVO

PORTARIA: 108/2017
NOMEIA a senhora MARIA TARCtLIA LUCAS DE
ALMEIDA no cargo de Coordenadora da Merenda
Escolar e dá outras providências.
O Excetentissimo Senhor Prefeito Municipal de Jaguaretama, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere com fundamento rio Art. 96 Vi da Lei Organica do Município,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 950/2017, de 15102/2017, que define a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaretama:
RESOLVE:
Art, 1° - NOMEAR a senhora MARIA TARCLIA LUCAS DE ALMEIDA para ocupar o cargo de
Coordenadora da Merenda Escolar - DAS-2,
Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE,
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 15 de fevereiro de
2017, 151° ano de emancipação política.

FRANCISCO GL
ON 'BELO CUNHA
PREFEÍ O MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Fr.nc1,u Gr1on Rio Cu.
311 141 93-20

www.jaq uaretama.ceqc:v.br
Rua TríE3o Gonçalves, 185 1 Jguretarn-cE
CEP: 63480000 1TL: (88) 3576-1305
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Lei Municipal N1020/2019

,Jaguaretama/CE, de 28 de maio de 2019.

INSTITUI O SISTEMA DE GESTÃO
Ut uueuMLN 105 NA t-OKMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - ESTADO DO
CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaretama aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPITULO 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ai-LI0 - Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a denominarão
de Sistema de Gestão de Documentos, as atividades de Gestão de
Documentos no ámbito dos õrgãos e entidades da admin;straçào pública cio
Poder Executivo do Município de Jaguaretama.
§10 Para os fins desta Lei, consideram-se documentos a informação
registrada em qualouer sunorte material produzidos e recebidos nor órnos
entidades da administração pública municipal de Jaguaretama, em decorréricia
do exercício de funções e atividades especificas, qualquer que seja o suporte
da informação ou a natureza dos documentos.

§ 20 Considera-se Arquivo Municipal o conjunto de documentos

rtirfre
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independente da natureza dos suportes.
§ 3° Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à produção, preservação, guarda, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento dos documentos, em fase corrente e
:rt;n, ;d
tc do
aíio a
orte,
ãõ C1111mioy oU UU
recolhimento para guarda permanente.
Art. 20 - O Sistema de Gestão de Documentos tem por finalidade:
- Dar agilidade na recuperação da informação;
II - Identificar e classificar os valores documentais, através de tabelas de
tporaidade, Cdij *i
e 'iiic .iuu.n
III - Preservar documentos, inclusive adotar o processo de digitalização do
conjunto de documentos públicos, inclusos nos arquivos e acervos do
Município,
IV - Reconhecer do valor histórico dos documentos:
V - Reduzir a massa documental acumulada e consequente otimização de
Jd4,.0 IS1CO.

VI - Gerir o conhecimento e conteúdos docurnentais;
www.jg ua reta mace.g ov.br
Rua Trião GonçaIve, 185 1 Jaguaretrna-CE
CEP- 348O-QOOTeL (88) 357^- 1305-
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Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública
municipal, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às
informações neles contidas, resguardados as aspectos de sigilo e as restrições
administrativas ou legais;
VIU - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo
desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram;
Art. 30 - integram o Sistema de Gestão de Documentos:
- corno órgão centra!, a Secretaria de Govonio e Gestão;
II - como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das
atividades de gestão de documentos de arquivo nas Secretarias e órgãos
equivalentes:
Art. 40 - Compete ao órgão Central:
- acompanhar e orientar, junta aos órgãos setoriais do Sistema de Gestão de
Documentos. a aplicação das normas relacionadas á aesto de dr',mentos de
arquivos:
fl - orientar a implementação, coordenação e controle das atividades e rotinas
de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais;
III - promover a disseminação de normas técnicas e informações de interesse
para o apetfeiçoamenio du sistema junto aos órgãos setoriais;
IV - oromover e rnntpr nterrnhn ti&nnrrr ec'cs cc'' 1r+ttçes e
sistemas afins, estaduais e federais:
V - estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a
reciclagem dos servidores que atuam na área de gestão de documentos de
arquivo;
VI - coordenar a elaboração de código de classificação de documentos de
t4 lUIttJ IVIUI
1
VII - coordenar a elaboração e aplicação do código de classificação e da tabela
de temporalidade e destinação de documentos,
•

l
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Art. 50 - Compete aos órgãos Setoriais:
- executar as atividades de gestão de documentos de arquivo, em seu âmbito
ÓjUdldU UdS efetdiidS 1ViU111C)diS,

II implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas, no seu
âmbito de atuação, visando à padronização dos procedimentos técnicos
relativos às atividades de produção, classificação, registro, tramitação,
arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, expedição, avaliação
transferência e recolhimento ou eliminação de documentos de arquivo e ao
auessO e às iriíormações neles coriTiaas;
III - promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e
sistemas afins, nacionais e internacionais;
IV- proporcionar aos servidores que aluam ria área de gestão de documentos
de arquivo a capacitação, o aperfeiçoamento, treinamento e a reciclagem
garantindo constante atualização,
-

www.jag ua reta macegov.br
Triste Gonç3Ives, 135 1 Jguaretama CE
CLP 63480-000 TeL (88) 3576-1305
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Art.

60
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Os órgãos setoriais do Sistema de Gestão de Documentos
vinculam-se ao órgão central para os estritos efeitos do disposto nesta Lei, sem
prejuízo da subordinação ou vincu!açâo admini strativa decorrente de sua
posição na estrutura organizacional dos órgãos e entidades da administração
publica Municipal
-

Art. 70 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir, através
de Decreto, as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do
disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplernentaçáo
orçamentária para implementação da mesma.
-

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubcaçào, ficando
revogadas todas as disposições em contrário.
-

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 28 dias
r'4'
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FRANCISCO GLAIIrbN RABELO CUNHA
PrefeitoMunic ipa 1

www.jaguaretam.ce.gov. br
Rua Tristão Gonçalves, 1 85 Jaguaream-CE
CEP: 63480-000 i Tel. (88) 3576-1305
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JAGUARETAMA
PORTARIA: 119=41 7
NOMEIA a senhora ANA PAULA OLIVEIRA MOURA
no cargo de Cc enad.3ra Já Acervo e Arquivo e dá
nutras prnv ir Ias,
O Excelentissímo Senhor Prefeito Mirilcipat de ja9tactama, na uso de suas aiiibwções
Iegas que he confeie, com rundamenb no A!t 96, VI, da lei Orga do Miviicipo,
CONSIDERANDO a Lei MuricipI n,0 950/2017, de 1UO2/2017, que define a Estrutura
4rJminisIrjya da Prefeitura Murúcipai de Jaquartas

Ari. 1' NOMEAR a senhora ANA PAULA OLIVEIRA MOURA para ocupar o cargo de
Cønrdenedora de Acervo e Arquivo OA-2.
Ari. 2 - Esta Portada entra em visor na datã de sua pubflço, revogadas as disosiQões em
on11'ãro.
PUBUQ'JE-SE,
REGISTRE SE.
UMPRA-SE
CUMPRA-SEPAÇO da Preeura Municipal FRANCISCO MOREIRA PNI4EPRO, aos 15 de fevereiro de
FAÇO
2017. 151 ano deemaniaço po!itca

FRANCISCO GLAIR ; RABELO CUNHA
PREFEITO MUNC1PAL
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RUMO AO NOVO COM O POVO!

PLANO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JAGUARETAMA

JAGUARETAMA

OBRAS, AÇÕES, ATIVIDADES E METAS DESTINADAS A
VIABILIZAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

JULHO DE 2019

PLANO DE EXECUÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO
MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA
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O Plano Municipal de Municipalização do Trânsito em Jaguaretaina
pretende descrever o planejamento e as etapas pelas quais o município
deve percorrer, contemplando cenários e contextualizando cada passo para
que possa atender este objetivo, que, para o alcance de tal intuito, serão
estabelecidas metas de curto e médio prazos para a materialização deste
serviço de real importância, destacando, outrossim, normas e ações
antecedentes (pretéritas), programas, projetos, normativas e ações
necessárias visando atingir objetivos e metas, em cada uma das etapas
percorridas.
Neste diapasão, é pertinente, neste trajeto, a apresentação e o
conhecimento de informações básicas acerca dos fatores que norteiam a
dinâmica urbanísticas e a evolução da ocupação urbana da cidade, no
tocante a caracterização de sua demografia, sua infraestrutura viária e os
equipamentos urbanos, aspectos gerais como a localização e inserção do
município no contexto político regional. hidrográfico. sua formação
administrativa e eclesiástica, malha urbana (arruamento e logradouros
públicos), economia, crescimento populacional, análise da dinâmica social
para a compreensão da organização de sociedade e a identificação de
órgãos, entidades, atores e agentes sociais estratégicos que demonstrem
interesse neste assunto.
Os mecanismos para operacionalizar a Municipalização do Trânsito
local é algo complexo, além de exigir uma estrutura fisica adequada, equipe
treinada permanentemente e legalmente constituída. Requer ainda, uma
dinâmica efetiva do atendimento de fatores diversos, que passam desde
uma estrutura de arruamento e vias públicas urbanas com satisfatória
mobilidade, condições satisfatórias e qualidade da pavimentação das vias
existentes, até um acervo de equipamentos necessários e pessoal
qualificado que possam ofertar qualidade do sei-viço e sustentabiidade
operacional.

Passaremos aos dados e elementos constitutivos deste documento
que continuará norteando a administração na concretização deste
desiderato.
02. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Jaguaretama é um município do Estado do Ceará que pertence
a Mesorregião Jaguaribe e à Microrregião do Médio Jaguaribe, que dista em
245 Km da capital. Sua área territorial é de 1.759,40 Km2.
O Município de Jaguaretama localiza-se a uma latitude 05° 36' 46"
sul e longitude 38° 46' 01" oeste, estando sua sede localizada à uma
altitude de 119 metros do nível do mar. Jaguaretama faz limite com os
municípios de Banabuiú e Morada Nova, ao norte: Jaauaribara. a leste:
Jaguaribe e Solonópole, ao sul; e Solonópole e Banabuiú a oeste.
Situado no semi-árido cearense e caracterizado pelo clima tropical
quente semi-árido, o município sofre com a má distribuição anual e
interanual da chuva, característica mais danosa do reaime pluviométrico da
região.
No tocante aos aspectos econômicos e sociais o município é detentor
do P18 per capita da ordem de RS 7.896,00 (2016), constituindo-se na
posição 94° do Ranking do Estado, com IDH t2010: 0,612(920 posição no
Ceará).
O Produto Interno Bruto - PIB se compõe principalmente dos serviços
com participação em cerca de 65%, seguido pela agropecuária com 22% e
da indústria comi 1%. O número de beneficiários da Previdência Social
(2017) é da ordem de 3.479, enquanto os beneficiários do Bolsa Família
(2018) são de 3.539, constituindo-se numa forte relação de dependência
com os beneficios sociais que sua população tem acesso.
O município de Jaauaretama é parcialmente inserido na sub-bacia
hidrográfica do médio Jaguaribe e parcialmente inserido na Bacia do
Banabuiú.
O rio Jaguaribe é o principal rio desta Sub-bacia. A Sub-bacia do rio
Banabuiú se insere nos sertões centrais do Ceará. Ele drena uma área de
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19.810km2 , correndo no sentido oeste-leste, perfazendo 314km, até
desaguar no rio Jaguanbe, próximo à Limoeiro do Norte. Sua área equivale
a 13% do território cearense.
O território do município é cercado por duas drenagens principais, à
noroeste o Rio Banabuiú e a nordeste o Riacho Santa Rosa, que é barrado
em morada Nova, município vizinho.
Quanto à formação eclesiástica e administrativa a partir de 1.784 o
município já era sede da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, com
território desmembrado do curato de Icó. Em 1.833 passou à categoria de
vila. O município foi criado em 1865, com sede no núcleo Riacho do
Sangue. reerguido em vila com o nome de Riachuelo.
Pela Lei Provincial N°1.822, de 01-09-1879, foi elevado à categoria de
município de Riacho do Sangue, desmembrado de Cachoeira.
No ano de 1.911, o município aparece constituído de 2 distritos:
Riacho do Sanaue e Santa Rosa.
Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, o
município aparece constituído de 4 distritos: Riacho do Sangue, Poço
Cumprido, Santa Rosa e Torrões.
Em 1.938, o município de Riacho do Sangue passou a denominar-se
Frade, e em 1.956, passou a Jaguaretama, com o desmembramento de
seus distritos que ficou constituído somente do distrito sede, no ano de
1960, que significa lugar ou região de Jaguar ou Onça.
2.1. DEMOGRAFIA, DISTRIBUIÇÃO E CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO
Segundo os dados do Censo Demográfico do IBGE, Jaguaretama
possuía uma população de 17.863 habitantes, em 2010, com população
estimada de 18.102 habitantes, para 2018. com uma narticipacão reaional
de 4,6%. Desse total, 47,41% localizados em áreas urbanas e 52,59% em
áreas rurais.
Jaguaretama possui área territorial de 1.759,40 km2 e uma
densidade demográfica de 10. 15 habitantes/ kM2.

QUADRO 1
CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS DE JAGUARETAMA
ER

Área:
lopulaçao:
População estimada para 2018
Densidade demográfica:

1.759,401 km2
11.1363 habitantes Lenso 2010, IB11J
18.102 habitantes
10, 15 habitantes/km2
Urbana: 47,41%
Rural: 52,59%
Região Nordeste do Brasil

Distribuição demográfica:
Localização:

Fonte: Censo 115UZ ZUIU e Diagnostico Socioeconomico de Jaguaretama, O1b.

A estrutura etária da população de Jaguaretama, nos anos 1990, era
composta, em grande parte, por jovens, com 7.448 habitantes com menos
t,
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composta por 775 habitantes.
Entre 2000 e 2010, a população urbana do município de
Jaguaretama apresentou taxa geométrica negativa. Porém, a população
urbana, ainda conservando taxas de crescimento positivas, vem
decrescendo progressivamente ao longo das décadas, enquanto a rural teve
taxas negativas em todos os três períodos analisados.
Observa-se, portanto, que em Jaguaretama, mais da metade da
população reside ainda em áreas rurais.
QUADRO II
POPULAÇÃO POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO, 1991 2000 E 2010.

Pml

17.194
2.896
14902

17.580
5.436
1")144

18.04
7.295
1 fl 720

2010
17.63
8.469
O '104

Taxa de Urbanização

16,84%

30,92%

40,47%

47,41%

População Total
Urbana

TOCA
1980-1991
0,20-A
5,89%
-1 4711!.

-

TOCA
199
0,28%
3,32%
1 '17'1

-

TOCA
:aoo2o1e.
-0,09%
1,50-/a
.1 T)"

-

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico de Jaguaretama 2016.
2.2. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E FROTA
LOCAL
O acesso de carro ao município se dá, partindo de Fortaleza, pela
rodovia BR - 116, seguindo pela CE - 138 e CE - 371, até chegar a
Jaguaretama.
A CE - 371, que além de atender ao município, faz ligações com
outras rodovias, como a CE - 138 e a BR - 116 (Fortaleza até o Rio Grande
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do Sul). Ela também é o principal meio de acesso ao município Russas, que
supre parte da demanda dos serviços de saúde de Jaguaretama.
A CE - 266, denominada Rodovia Raimundo Lucas de Brito, situa-se
no norte do município e por estar distante do centro urbano, sua influência
não é tão forte como a CE - 371. No entanto, a mesma faz o escoamento da
produção do limite norte de Jaguaretama com os municípios de Banabuiú e
Quixadá. bem como viabiliza e reduz o acesso da CE - 153 (Rodovia Padre
Cícero) e da BR - 122 com a CE -371 e BR - 116.
A CE - 368 é responsável pelo acesso de Jaguaretama aos municípios
da porção sudeste do estado, através da BR - 116, principalmente com o
município de Jauaribe.
A BR - 122 (Chorozinho - Montes Claro), que é sequenciada pela CE 153, cruza um pequeno trecho de área rural, mas garantindo o acesso à CE
- 266 e ao município Banabuiú, ao norte e ao município de Solonópole ao
Sul.
Em relação à mobilidade interna, o principal meio de transporte é a
motocicleta, responsável por 72,00% da frota de veículos.
A malha viária das estradas vicinais da zona rural do município se
compõe de cerca de 5.600km.
No quadro que segue fica demonstrado o contingente de veículos
licenciados no município, por tipo. (Quadro III).
QUADRO III
QUANTIDADE DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR TIPO

EXERCÍCIO

FROTA DE VEÍCULOS LICENCIADOS POR PORTE
MOTOCICLETAS E
VEÍCULOS DE MÉDIO E AUTOMÓVEIS
MOTONETAS (%)
GRANDE PORTES (DIVERSOS)
805
3.851 (74,14%)
538
3.928 (72,39%)
622
876
3.994(71,60%)
917
667
4.061 (71,20%)
942
694

2016
2017
2018
2019
(ATÉ JULHO)
FONTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN

TOTAIS
5.194
5.426
5.578
5.697

03. ASPECTOS RELEVANTES DA CIDADE E SUA EVOLUÇÃO
URBANÍSTICA
Curiosamente a cidade de Jaguaretama está situada entre dois
riachos responsáveis pela inserção e expansão de sua dinãrnica urbana,
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entre o Riacho do Sangue, do lado Sul, que é barrado no vizinho município
de Solonópole, e do lado Norte, o Riacho das Pedras, ambos tributários do
rio Jaguaribe.
A cidade de Jaguaretama passou a constituir-se numa urbe, com
aspectos urbanísticos razoavelmente definidos, a partir das décadas de
1.950 e 1.960, como demonstra na edição da Lei Municipal N°188, de 06 de
setembro de 1969. que delimita a zona urbana da cidade, cuja sede tem o
mesmo nome do município (Lei Anexa), constituindo-se na primeira norma
disciplinadora do perímetro urbano. Formada de poucas vias (travessas,
ruas e avenidas), nas décadas seguintes a cidade foi incorporando novas
vias e loEradouros públicos. de tal ordem que através da Lei Municipal
N°399, de 17 de outubro de 1989, 20 anos depois, passou a delimitar a
nova zona urbana, criar e estabelecer os limites dos bairros na cidade de
Jaguaretama, vindo a compor-se de cinco bairros.
Ainda, no mesmo diapasão de crescimento e expansão urbanística,
observa-se um considerável avanço demográfico, que consequentemente se
fez necessário a adoção de ações e normas que contemplassem os novos
espaços e ocupações urbanas pelo processo inexorável da dinâmica urbana,
visto que em 1991 a população urbana. seaundo o IBGE. era de 5.436
habitantes, e em 2010 passou a constituir-se de 8.469 habitantes. Isso se
reflete na taxa de urbanização, que nesse período, passou de 30,92% em
1991 para 47,41% em 2.010. Como reflexo desta nova realidade é que,
através da Lei Municipal N°799 de 24 de agosto de 2.011. disciplinou a
nova delimitação do perímetro urbano da cidade de Jaguaretama,
prevalecendo até os dias atuais. Segue o quadro demonstrativo do processo
de urbanização e disciplinamento da zona urbana (Quadro IV).
OUADRO IV
MUDANCA DA DELIMITACÃO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE
ANO
1969

LEI
MUNICIPAL
QUE
REGULAMENTOU/DATA
LEI
Ii'188
(DE
06
DE
SETEMBRO DE 1969)

O QUE DIZ A LEI
DELIMITA A ZONA URBANA DA CIDADE

1989

LEI N'399 (DE 17 DE OUTUBRO

DEMARCA A ZONA URBANA, CRIA E

1911

LEI N'799 (DE 24 DE AGOSTO
DE 2011)

DA CIDADE.
DELIMITAÇÃO
NOVA
EFETUA
PERIMEFRO URBANO DA CIDADE

rOl' 1
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TEMPO
ENTRE
MUDANÇA DAS LEIS
NÃO EXISTIA

20 anos

TÂTPPCOl

Fonte: Departamento Municipal de Trânsito/SEGOV

DO

22 anos
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04. AÇÕES DA ATUAL GESTÃO VISANDO MATERIALIZAR A
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
A partir do exercício de 2.017 foram intensificadas ações, obras,
programas e atividades visando fomentar o processo de municipalização e
promoção da segurança de trânsito no município.
A partir de então a gestão municipal liderou um amplo programa
intersetorial. inclusive com a participação de seamentos e entidades
parceiras (policia estadual, escolas de ensino médio etc), não pertencentes a
administração. O projeto se materializou com a participação direta das
secretarias de Educação, Saúde, Governo e Gestão e Assistência Social,
com a colaboração de uma equipe intersetorial. o município passou a
desenvolver ações de educação e prevenção da violência, acidentes e
combate as drogas, etc, com foco em dados estatísticos e buscando a
sensibilização sobretudo dos mais jovens com a adoção de seminários,
palestras, reuniões, encontros, etc, com foco nas escolas, envolvendo a
comunidade escolar (professores, pais e alunos), assim como com a
participação de segmentos específicos como os idosos, os gestores das
escolas do município e estado, junto a Câmara Municipal, setores ligados
as ireias (católica, evangélica. pentecostais. etc). Tais ações foram
planejadas para se estenderem até junho 2020, o que efetivamente
encontra-se em andamento. Ver acervo fotográfico no anexo único.
Foram ampliados os espaços do Departamento Municipal de Trânsito
- DMT/DETRAN. órgão vinculado a estrutura da Secretaria de Governo e
Gestão (Gabinete do Prefeito), setor que cuida das atividades relativas ao
acervo de veículos com placas vinculadas ao Município de Jaguaretama,
tais como a fiscalização e atuli7ação da documentação de veículos,
emplacamento e vistoria de veículos, etc. através de uma parceria com o
DETRAN-CE.
As causas externas por lesões de acidentes configuram como
problema de saúde pública por apresentar uma alta carga de
morbimortalidade em todo o mundo. O Brasil seaue a tendência mundial.
especialmente em relação aos acidentes de transporte terrestre. Em
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JAGUARETAMA observa-se que os homens jovens estão morrendo no
trânsito e ainda apresentam discreto aumento quanto às demais causas de
acidentes.
Entre as causas externas, os acidentes de trânsito e os homicídios
representam as principais causas de internação e óbitos. Sua ocorrência
está relacionada, na maioria das vezes, a atitudes e posturas que levam ao
aumento de riscos e a situações a eles vinculados.
4.1. PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER O
PROGRAMA DE INCENTIVO À MUNICIPALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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dezembro de 2.017, com vigência para 12 (doze)meses, de uma parceria
com a Secretaria de Estado das Cidades, através do Departamento
Estadual de Trânsito — DETRAN/CE, voltada e focada para a realização de
intervenções no sistema viário municipal para interacão com a
infraestrutura estadual, com vista a melhoria do sistema e da
trafegabilidade no âmbito local e estadual, ações voltadas a melhoria e
implantação de sinalização de trânsito, melhoria e recuperação de
pavimento rodoviário, calcadas. ciclovias. etc.
Neste período, sobretudo a partir de 2018, o departamento Municipal
de Trânsito capacitou dois(02) servidores cedidos da Secretaria de
Infraestrutura, juntamente com mais dois servidores do próprio
departamento, uma espécie de educadores de trânsito. com foco na
execução de tarefas voltadas para a educação no trânsito, a segurança e a
cidadania.
Nessa linha, tais servidores estão atuando em ações de caráter
preventivo, informativo e visando a preservação de vidas, a redução de
infrações de trânsito praticadas, assim como de vitimas com sequelas
permanente e as que venham a óbito, sobremaneira na zona urbana, aonde
os índices de ocorrências se acentuam. Estas ações tem ocorrido
principalmente nas sextas — feiras. dia da feira do municínio. em que
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trânsito se torna mais caótico na cidade e muitos veículos /motoristas da
zona rural acorrem a cidade.
4.4. KJÀJUAL1tr1UAÇÃU LIAS VIAS k'UL,IÇAb, MI2L11tUKIA I'4A MUbILIUAUI
URBANA E O NÍVEL DE ACIDENTES NO TRÂNSITO

Neste sentido, foram abertas novas vias, ampliadas algumas já
existentes e executadas obras de pavimentação diversa (paralelepípedo,
pedra tosca e asfáltica), dotando a cidade de uma dinâmica urbana bem
definida, influenciando marcantemente no processo de mobilidade de seus
habitantes, na qualidade de vida e na segurança das pessoas. Cerca de
70%(setenta por cento) das avenidas da zona urbana receberam pavimento
em asfalto e sinalização adequada, enquanto o restante (30%) receberam
pavimento em paralelepípedo. Outro componente a destacar é que a
maioria das ruas da cidade (61%) e travessas (37%) da cidade já
encontram-se pavimentadas (Quadro V).
QUADRO V
INDICA A QUANTIDADE DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE E O TIPO DE
PAVIMENTO
ACERVO DAS VIAS PÚBLICAS EXISTENTES NA CIDADE
TIPO DE
QUANTIDADE
PERCENTUAL
SINALIZAÇÃO
PAVIMENTO
VIA
PREDOMINANTE
DO PAVIMENTO
(%)
(%J
AVENIDA
09
70%+30%
ASFALTO +
70%
PARALELEPÍPEDO
RUA
64
PEDRA TOSCA + NATURAL
61%+22%+
10%
10%+5%
+ ASFALTO +
PARALELEPÍPEDO
TPÂ\1T'5
1Q
TNVYTTVNTV
P'flPA TflsrÂ .i.
37%+32/o
31/o

TOTAL

NATURAL
92
Fonte: Departamento Municipal de Trânsito/SEGOV/SEINFRA
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Para a preocupação da gestão, em que pese o processo de melhoria,
estruturação e sinalização das vias urbanas, aliada as ações educacionais
em andamento, visando a prevenção de acidentes de trânsito tem-se
observado um aumento significativo de acidentes de trânsito no município.
Em 2018, foram registrados 138 acidentes de trânsito, enquanto em
2017 foram 52 acidentes, registrando-se um aumento da ordem de 165%
em comparação a 2017. Observa-se uma predominância de acidentes com
homens, dos quais jovens na faixa etária de 21 a 30 anos. Em 2019, até o

período levantado, há uma tendência de crescimento considerável neste
tipo de acidente, visto já foram registrados 142 acidentes. Segue o quadro
VI que retrata esta realidade e a tendência crescente.
QUADRO VI
INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE
JAGUARETAMA
ANO

ACIDENTES
REGISTRADOS

MASCULINO

FEMININO

52

41

11

138

114

24

2017
2018

FAIXA ETÁRIA
PREVALENTE
.Li-4U ItJ. th

17 ACIDENTES
21-30 ANOS
45 ACIDENTES
>41ANOS
32 ACIDENTES

TIPO DE
ACIDENTE
48 MOTO
02 CARRO
02 OUTROS
133 MOTOS
05 CARRO
133 MOTO
09 CARRO

ÓBITOS
06
05

2019
01
142
109
33
(JAI JUL.)
Fonte: Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes - Secretaria de Saúde
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4.3. PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Programa destinado a recuperação de toda a malha viária rural do
município, iniciado em 2017, tendo a frente a Secretaria de Infraestrutura,
TTrhirhn,n e Spruien
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orçamento da secretaria com ampla repercussão na mobilidade, economia,
trafegabilidade e qualidade de vida da população residente no campo, com
uma meta pré-definida de restauração de cerca de 5.600 Km de estradas
vicinais espalhadas pelo município anualmente. em que todos esses anos
(2017 a julho de 2019) a meta de 100% tem sido atendida, extensiva a
dezembro de 2020.
Saliente-se que a efetividade deste programa ocorre logo que termina
a quadra invernosa, geralmente no mês de maio. estendendo-se por
60(sessenta) dias, dentre os meses de junho e julho, momento em que a
secretaria mobiliza máquinas e equipamentos para atuar com
concomitantemente em todas as regiões administrativas do município.

05. PLANO DE AÇÕES E METAS VISANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JAGUARETAMA

No quadro que segue estão consolidados, resumidamente as
principais obras, programas, acões e atividades com metas bem definidas e
os responsáveis por cada ação.

RUMO AO NOVO COM O POVO!

ANEXO ÚNICO

ACERVO FOTOGRÁFICO E
ILUSTRATIVO DAS AÇÕES, OBRAS,
t'KUL*KAIVIAS
E ATIVIDADES
REALIZADAS VISANDO ATENDER
AO
DA
PROCESSO
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JAGUARETAMA
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VISTA PARCIAL DA CIDADE, COM DESTAQUE PARA A PAVIMENTAÇÃO E
SINALIZAÇAO DA AVENIDA GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO (2017)

SEMÁFORO EM TRÊS TEMPOS ENTRE A AVENIDA JUAREZ DE QUEIROZ
OLÍMPIO E A RUA TRISTÃO GONÇALVES, NO CENTRO DA CIDADE (2018)

EQUIPE CONSTITUÍDA POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E
PESSOAL TERCEIRIZADO, ATUANDO NA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (2019)

FLAGRANTES DAS MÁQUINAS E HOMENS TRABALHANDO NA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DA CIDADE (2018)

VISTA PARCIAL DA CIDADE COM DESTAQUE PARA A AVENIDA MIRABOR
SALDANHA (DO CONTORNO) COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
(zui/)

VISTA PANORÂMICA DA CIDADE, COM DESTAQUES PARA A IGREJA
MATRIZ E AVENIDA MARILÂNDIA - CENTRO (2018)

FLAGRANTE COM TRABALHADORES ATUANDO NA
PAViMENTAÇÃO DE RUAS DA CiDADE (2019)

