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
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Anexo 1 Inst .•'.
MODELO:NOTIFICÇÃODE -- :et i

Jaguaretama - CE,

de

-

'

18 -
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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,
•
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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
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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'

n-tac
''

-4c

-,

'•'

f&S

")fiC1 4C"
- * '-,

1 ti ltd tas. t_i 0 *CA& l%#Ip~(â'jCtJ

O OdiOU '..,-CÀ

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

IP

3

d

*1
" MIVUW

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,

