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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.
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FRANClSCOG 1'T# RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
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www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua TrÍsto Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-0001 Tel.: (88) 3576-1305
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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
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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
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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
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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.
§ 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
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Te!.: (88) 3576-1305

