ANEXO LII- FICHA DE CONTROLE DE VEÍCULO
INSTRUCÃO NORMATIVA N° 005/2019
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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
Murup81 de Jaguaretama Estado do Geaa, usanou de suas
atbuçes kgas consoante as normas gerais de direito, publico
EXPEDE A SEGUINTE PORTARIA

RESOLVE:

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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- Esta Portaria entra em vigor na cata ce sua publicação.

revogados as disposições em contrno

PUBLiQUE-SE,

REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA
PINHEIRO ao 1 (primeiro) dia do mês de tevet,iro de 2019. 1530 ano de emancipação politica
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Intruçao Frota
Oficial
03.2019

5,0

,

ORlA GERAL DOMUNICÍPIO

—,

1
z

IÍ

1

II 9LJ

NSPORTES DO MUNICIPIO D

liii I1

aaquisição,controleeab

1

t
i
m

•f
t :

1

L
1OCAL PREFEITURA MUNICIPALDE JAGUAI

2.

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
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ANEXO III - FICHA DE CONTROLE DE VEÍCULO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00312019
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O lecflHs'4rno Senhor Prekito
uso de suas atribui~ legais;

k 06 de aguslo de 2019

tanta estado de' Cçara n

pios que regem a Adíni~raçãO Puhlia quais
CO!SWERAND() os
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COT"ISWERÃDO o tnlcressc putiheo e a o essdade adminvnft''
dssdptinar a utilizaço dos veículos oficiai-s.
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RESOLVEArt. V Nomear, a partir de-Ma data, a COMISSÃO 01 ('UNI kt)li. DV 1 M04 A.
aIizar e aompanhar o funeicmamcnk' do' CIUIP% da fruU do
a finalidade de
municipio de Juretama, com fulcro na lnstruço Nrnati.a tV &M)3'2019. da
Cornruladoiia Geral do Municipo.
\ a lenda Comissào sera composta dos nt.mhros abaiso ob a presdcnua
do pnmeiro:

Respnsasel pela (icrencia da ('omissâo de ('onu'oie de Frota
Presidente da (mo de
tranetsco Juderhm lemos Fciiosa
Controle de Frota
Responsasci pela Cierencia da frota do Fundo Geral e Fiscalização dos
Abastecimentos
Luiz Wa.sttinton Hurges de Souía- Membro da ('omissão
Responsável pela Gcrnda da frota da Secretaria de Seutde
Lealberio 13evemi Lima - Membro da Corniss
Responsasei p'Ja (ierncia da trota da
reiana de Educação
Antônio Ron,elk Manas Ikicrra \kmbro da ( c'mw3o
isnncia Soetai
RcponsácI pela ( nncta da frota da Secretaria de
1 r-anu'.co anelurno Saldanha I'wlo \tcrnbro Li ( om ssão
An, 3í' Os membros ora nomeados cscreer.io suas funções isando ettisar o
gerunciamenzo e controle da frota de vefeulos e maquinas do Municpio de Jaguaretanu.
Os membros de cada Secretaria tica inc.urnhdo da rsponsabilidade de
gcrenciar o controle pata cada váculp ou máquina. que i4kntitKara a quilometragem. bem
os gastos mena*s com abastccimuno lubnflcant
rsços mcJnios, Nça,, e
ascssóros, acompanhar as multas ad', indas de sn(raçcs de transito cometidas por scrs,dores
quando da eonduçao de ciculos de propncdak do Mmietpio e autoriza abastecimentos.
ovw4aquarotarnacejov.br
Pua 1vto Gon çavos 15 ( IaUer(f
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REGISTRE-SE

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO NIOREIR-X PINHEIRO.
I.guaratema.('. aos 04 dias do mês de A*osW de 2019: I54 Ano de
Fmancipaçio Palitica.
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PORTARI.& 014)2017,'

O ECe4enftssrno
e confete ccf' f

Preteo muir~ de Ja9ue
o no Ati 96. V, da Lei Orica

CONSIDERANDO a te* Mtn
n° 9602017, de 15i02!2017, que
AdrnmtraLva da Preteitura MuncL po de Jauaret
RESOtVE
M. 1 - NOMEAR o sehcr LUIZ WASHINGTON BORGES DE SOUZA para ocupar o arg
da Assessor em Trans~ M3quinas e VecuIos CCI .2

M 2' Esta Portaa &tra em vW na data de sua publicação, reg
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE
FRANCISCO MOREIRA P

FRANCISCO GLAIR e - :ELO CUNHA
PREFEITd MUNICIPAL
PEFErrO MUNICIPAL.
eh WI
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de

PORTARIA N 00212018
Disp sobre' desi9flaÇO do movi~,
Francisco SaOCIeU!"O Saktanha Paulo corno
Coordenador iesponsvel pelos Transportes cia
Secretaria MucipaI de Assis~a Sacial
Cidadania e EmpieendedonismO na forma que
Indica e dá outja5 providências
A Senhora Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e
Empreendedorismo de Jaguarotana, E't.ado do Coara, no uso de suas atrstu,COes
legais;
CONSIDERANDO os principies que regem a Admintstraçào Púbtica, quais
sejam, legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade e eficiéncia snsculpidos no Art
37 da CF/88
RESOLVE:
Art. 1 - Designar o servidor FRANCISCO SANCLEUMO SALDANHA
PAULO como Coordenador de Transporta da Secioaria Municipal cio Assssténca Social
Cidadania e En

eeridedorisrno de Jaguaretama.

Art 2° O senidor fica responsável por toda e qualquer documentação
referente aos veículos, puthços ligados a Secietana Municipai de Assistência Social
Cidadania e Empreerxledonsrno, podendo pnncipalrnente, atestar notas junto ao órgão
competente.
Au. Y - Esta Portaria entra em vigor na data de sua p.b14caçãe, r
às disposiçZes em contrário
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Gabrnete da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania o
Empreendodorismo de Jaguaretama, em 25 du maio de 2018 152 Ano cie Ernanõpaçâc
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o ANTONiO RONJEILE MATiAS BEZERRA
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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
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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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