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1. INTRODUÇÃO 
 

A Unidade Central de Controle Interno, criada pelas Leis 1.972/2011 e 1985/2012, é o 
órgão central de coordenação com status de Secretaria tendo total independência no exercício 
de suas atividades. Ela envolve um conjunto de atividades de controle exercidas internamente 
em toda a sua respectiva estrutura organizacional. A UCCI tem como responsabilidades básicas 
a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno, o exercício dos controles 
essenciais e avaliação da eficiência e eficácia dos demais controles, apoiando, ainda, o controle 
externo no exercício de sua missão institucional. 

 
As normas de procedimentos que compõem cada Sistema Administrativo elencado, 

foram elaboradas por servidores designados pelos Secretários Municipais, que atuam 
diretamente nas atividades típicas da Administração Municipal. 
 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 

O Poder Executivo Municipal buscando aprimorar os mecanismos para promover a 
otimização na alocação dos recursos públicos, evitando fraudes, erros e desperdícios que 
prejudicam a obtenção dos resultados pretendidos, busca promover a atualização do Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Município. 

 
O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Município de Afonso 

Cláudio foi estruturado a partir da definição dos Sistemas Administrativos Municipais, 



consubstanciada no conjunto de atividades desenvolvidas pelas Secretarias e Entidades da 
Administração Municipal. 

 
A definição dos Sistemas Administrativos, bem como as Secretarias e Entidades 

responsáveis foram estabelecidos e reorganizados através dos Decretos n° 122/2012, 481/2017 
e 124/2022. Os conjuntos de Instruções Normativas (IN’s) de cada um dos Sistemas 
Administrativos foram definidos pelas Secretarias, utilizando como referência mínima, a proposta 
de estrutura constante no “Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno 
na Administração Pública”, anexo à Resolução TC nº 227/2011 do TCEES. 

 
 Nesse processo, as instruções normativas foram elaboradas dentro dos diversos 

sistemas administrativos estabelecidos. A Unidade Central de Controle Interno (UCCI), orientou 
e supervisionou todo o trabalho desenvolvido. 

 
Importante ressaltar que para o cumprimento do plano de ação de implantação do 

Sistema de Controle Interno, a UCCI atuou de maneira a envolver as Secretarias para uma 
realização conjunta, desenvolvendo as melhores formas de garantir a elaboração de IN’s que 
sejam eficientes, eficazes, que representem a rotina de trabalho e que cumpram o papel de 
exercer o controle nas ações da Administração. 

 
 É notório que a UCCI, enquanto Órgão Central do Sistema de Controle Interno é 

responsável por avaliar o desempenho do referido sistema, porém cabe ressaltar a participação 
dos demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta dessa esfera de Poder que 
também atuam no exercício dos pontos de controle estabelecidos nas normas e regulamentos 
afetos à sua área de atuação. 

 
  Desse modo, a UCCI tem trabalhado de forma compartilhada e sistêmica, com foco não 
só no atendimento às determinações legais, mas, principalmente, aos princípios éticos e morais 
da gestão pública.  
 
 

3. RELEVÂNCIA 
 

O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle padroniza as atividades e 
rotinas de trabalho no âmbito da PMAC, contemplando os respectivos procedimentos de 
controle, visando facilitar e assegurar o controle interno. Entre as vantagens dessa 
padronização, citamos a garantia da continuidade do serviço público, a melhoria da eficácia e 
eficiência operacional e a impessoalidade nos procedimentos de rotinas internas. Devido a 
grande rotatividade da Administração Pública, este manual se torna um aliado, uma vez que os 
novos servidores devem consultá-lo a fim de executar os procedimentos de rotina relativos à sua 
área de atuação. 

 
 

4. OBJETIVO 
 

Este manual tem o propósito de instruir a organização e normatização dos procedimentos 
executados relativos aos processos da Administração, estabelecendo normas básicas e rotinas 
sobre o funcionamento administrativo interno, visando, em especial, facilitar a execução dos 



preceitos legais já estabelecidos buscando envolver todos os servidores, motivando-os para a 
prática de uma ação coordenada de controle em cada Secretaria da Administração Municipal. 
 

5. DO CONTROLE INTERNO 
 
5.1. Sistema de Controle Interno – SCI 
 

O Sistema de Controle Interno (SCI) Municipal abrange o Poder Executivo e compreende 
o conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados 
entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos 
programas e políticas públicas. Esse Sistema é de extrema importância para garantir a 
padronização dos procedimentos de controle e a “memória” do órgão público, 
independentemente da manutenção ou troca dos servidores que o operacionalizam, bem como 
dos gestores aos quais as informações são prestadas. 

 

 
 
5.2. Unidade Central De Controle Interno – UCCI 
 

São integrantes do Sistema de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio-ES, as 
Unidades Centrais de Controle Interno (UCCI’s) do Poder Executivo assim como todas as 
unidades administrativas pertencentes à estrutura administrativa de cada Poder como, no caso 
do Poder Executivo, as suas administrações diretas e indiretas e Secretarias. 
 

As auditorias não analisam todos os processos. O controle é exercido mediante 
amostragem de processos através de inspeções, perícias e auditorias segundo o plano anual de 
auditoria interna elaborado e aprovado no exercício anterior. Há, também, a fiscalização exercida 
sobre processos objetos de denúncia formalmente apresentada e com indícios de 
irregularidades devidamente documentados. 

 



A existência de Unidades Centrais de Controle Interno – UCCI’s, não exime os gestores 
das unidades setoriais, no exercício de suas funções e, da responsabilidade individual pela 
gestão dos controles internos, nos limites de sua competência. 
 
 

6. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. Organização dos Sistemas Administrativos 
 

Sistema Administrativo é um conjunto de atividades afins, distribuídas em diversas 
unidades da organização e executadas sob a orientação e acompanhamento do respectivo 
órgão central (Unidade Responsável), com o objetivo de cumprir as respectivas finalidades. 

 
Os Sistemas Administrativos, bem como as Secretarias e Entidades responsáveis, 

conforme estabelecidos, estão elencados abaixo: 
 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO 
CENTRAL 

(unid. 
responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

SCI - Sistema de 

Controle Interno 

Unidade 

Central de 

Controle 

Interno 

SCI N° 001: Elaboração das Instruções Normativas (norma das normas) 

SCI N° 002: Realização de auditorias internas, com base na adesão às 

Normas de Auditoria Governamental (NAG´s) e NB ASP 

SCI N° 003: Emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais 

SCI N° 004: Remessa de documentos e informações ao TCE/ES 

SCI N° 005: Atendimento às equipes de controle externo 

SCI N° 006: Exercício das demais atribuições específicas da UCCI 

SCI N° 007: Portal da Transparência 
SCI N° 008: Sistemas eletrônicos e-SIC e e-OUV 

SCI N° 009: Carta de Serviços ao Cidadão 

SCI N° 010: Implementação e promoção de Dados Abertos 

SPL - Sistema de 

Planejamento e 

Orçamento 

Secretaria de 

Planejamento 

SPL N° 001: Elaboração do PPA 

SPL N° 002: Elaboração da LDO 

SPL N° 003: Elaboração da LOA 

SPL N° 004: Realização de audiências públicas; 

SPL N° 005: Acompanhamento dos resultados previstos nos 

programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e das 

prioridades e metas definidas na LDO 

SCP - Sistema de 

Controle 

Patrimonial 

Secretaria de 

Administração 

SCP N° 001: Registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis 

SCP N° 002: Alienação (art. 17, Lei n° 8.666/93) e cessão de bens 

SCP N° 003: Providências em caso de extravio e furto de bens 

SCP N° 004: Desapropriação de imóveis 

SCO - Sistema de 

Contabilidade 

Departamento 

de 

Contabilidade 

SCO N° 001: Registro da execução orçamentária e extra orçamentária 

SCO N° 002: Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis 

SCO N° 003: Geração e divulgação dos demonstrativos da LRF 

SED - Sistema de 

Educação 

Secretaria de 

Educação 

SED N°001: Transporte escolar 

SED N° 002: Alimentação escolar 

SCL - Sistema de 

Compras, 

Licitações e 

Secretaria de 

Administração 

SCL N° 001: Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive 

dispensa e inexigibilidade 

SCL N° 002: Alienação de bens mediante leilão ou concorrência 



Contratos pública; 

SCL N°003: Controle de estoques 

SCL N° 004: Cadastramento de fornecedores 

SCL N° 005: Concessão e permissão de serviços públicos e autorização 

SCL N° 006: Acompanhamento e controle de execução dos contratos 

SCL N° 007: Ritos Processuais 

SSP - Sistema de 

Saúde Pública 

Secretaria de 

Saúde 

SSP N° 001: Controle e distribuição de medicamentos e de material 

médico-clínico 

SSP N° 002: Acondicionamento e destinação de resíduos (lixo 

hospitalar) 

SSP N°003: Transporte de paciente 

STB - Sistema de 

Tributos 

Seção de 

Tributação e 

Fiscalização 

STB N° 001:  Procedimentos para o Cadastro Imobiliário 

STB N° 002: Lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de tributos 

STB N° 003:  Procedimentos de Inscrição, Controle e Cobrança da 

Dívida Ativa Municipal 

STB N°004: Concessão e controle das renúncias de receita tributária 

STB Nº 005: Procedimentos quanto a requisição concessão de 

parcelamentos  

STB Nº 006: Procedimentos Fiscalizatórios de Maximização da 

Arrecadação Monitoramento de ISS 

SFI - Sistema 

Financeiro 

Secretaria de 

Finanças 

SFI N° 001: Controle da receita e das disponibilidades financeiras 

vinculadas e não-vinculadas 

SFI N° 002: Estabelecimento da programação financeira 

SFI N°003: Concessão de adiantamentos 

SFI N° 004: Concessão de diárias 

SFI N°005: Contratação e controle de operações de crédito, avais e 

garantias 

STR - Sistema de 

Transportes 

Departamento 

de 

Transportes 

STR N° 001: Gerenciamento e controle do uso da frota e dos 

equipamentos 

STR N° 002: Manutenções preventivas e corretivas 

STR N°003: Controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc; 

STR N° 004: Locação de veículos e Equipamentos 

STR N° 005: Pagamento das multas de trânsito 

SRH - Sistema de 

Administração de  

Recursos 

Humanos 

Departamento 

de Recursos  

Humanos 

SRH N° 001: Admissão de pessoal em cargo efetivo 

SRH N° 002: Admissão de pessoal mediante contrato temporário 

SRH N°003: Admissão de pessoal para o exercício de cargo 

comissionado e função de confiança 

SRH N°004: Manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre 

vantagens, promoções e adicionais 

SCV - Sistema de 

Convênios e 

Consórcios 

Secretaria de 

Planejamento 

SCV N° 001: Celebração, controle e prestação de contas de convênios 

e congêneres concedidos 

SCV N° 002: Celebração, controle e prestação de contas de convênios 

e congêneres recebidos 

SCV N° 003: Controle e acompanhamento dos consórcios 

SPO - Sistema de 

Projetos e Obras 

Públicas 

Secretaria de 

Obras e 

Serviços  

Urbanos 

SPO N° 001: Licenciamento, contratação, execução, fiscalização, 

controle e recebimento de obras e serviços de engenharia 

SBE - Sistema de 

Bem-Estar Social 

Secretaria de 

Ação Social 

SBE N° 001: Cadastramento e atendimento a pessoas carentes 

 

SCS - Sistema de 

Comunicação 

Gabinete do 

Prefeito 

SCS N° 001: Publicação dos atos oficiais 

SCS N° 002: Divulgação de campanhas institucionais 



 
 
A princípio foram observados os Sistemas determinados pelo Tribunal de Contas do 

Estado na Resolução nº 227/2011, como condição mínima para o início das atividades de 
Controle Interno. 

 
Os responsáveis por cada Unidade Responsável são os respectivos Secretários 

Municipais e/ou pessoas delegadas por eles. 
 

6.2. Unidade Responsável 
 

É a unidade (Secretaria) que atua como órgão central de cada Sistema Administrativo do 
Poder Executivo Municipal, identificada como “Unidade Responsável” pela Instrução Normativa, 
a quem cabe definir e formatar as Instruções Normativas inerentes ao seu respectivo Sistema. 
 

6.3. Unidades Executoras (UE) 
 

São as diversas unidades da estrutura organizacional (Departamentos e Setores) do 
Poder Executivo Municipal sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle 
estabelecidos nas Instruções Normativas. 

Social  

SJU - Sistema 

Jurídico 

Procuradoria 

Geral 

SJU N° 001: Processos administrativos e judiciais 

SJU N° 002: Administração e cobrança de dívida ativa 

SJU N° 003: Realização de sindicâncias internas 

SSG - Sistema de 

Serviços Gerais 

Secretaria de 

Administração 

SSG N° 001: Contratação e gerenciamento de serviços de apoio (copa, 

telefonistas, manutenções, vigilância, segurança patrimonial, etc.) 

SSG N° 002: Utilização de serviços de telefonia fixa e celular 

STI - Sistema de 

Tecnologia da 

Informação 

Secretaria de 

Administração 

STI N° 001: Procedimentos para segurança física e lógica dos 

equipamentos, sistemas, dados e informações 

STI N° 002: Aquisição, locação e utilização de software, hardware, 

suprimentos e serviços de TI 

STI N° 003: Manutenção e disponibilização da documentação técnica 

SMA - Sistema de 

Meio Ambiente 

Secretaria de 

Meio 

Ambiente 

SMA N° 001: Enquadramento das atividades potencialmente 

poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente com obrigatoriedade 

de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Meio Ambiente e 

sua classificação quanto ao potencial poluidor e porte 
SMA N° 002: Procedimentos relacionado ao Licenciamento Ambiental 

Simplificado e estabelece a classificação e listagem das atividades que 

se enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto 

ambiental 

SMA N° 003: Dispensa do licenciamento ambiental no âmbito de 

atuação da Secretaria de Meio Ambiente para atividades de impacto 

ambiental insignificante 

SFZ - Sistema de 

Fiscalização 
Setor de 

Fiscalização 

SFZ Nº 001: Procedimentos para cobrança de taxa de publicidade 
SFZ Nº 002: Procedimentos para avaliação dos imóveis objeto de 

transmissão 
SFZ Nº 003: Procedimentos para fiscalização de Obras 

SAD - Sistema de 

Administração  
Secretaria de 

Administração 

SAD N° 001: Treinamento e capacitação do pessoal 

SAD N° 002: Processos administrativos disciplinares 

SAD N° 003: Estágio probatório 

SAD N° 004: Formação dos processos administrativos 



 

6.4. Quem deve exercer o controle interno? 
 

O controle interno de um município não é exercido por uma pessoa ou mesmo por uma 
Secretaria, Departamento ou Setor da Prefeitura, mas sim por todos aqueles que executam ou 
respondem pelas diversas atividades, em especial os que ocupam funções de comando. A 
existência de um responsável legal ou de uma UCCI formalmente constituída não exime nenhum 
servidor ou dirigente da observância das normas constitucionais e legais aplicadas à 
administração pública, ou seja, proteger o erário é dever de todo e qualquer servidor público. 
 
 

7. MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 
 

O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Município de Afonso 
Cláudio, é o conjunto de Instruções Normativas do Município, que visam estabelecer suas 
próprias normas de rotinas internas e procedimentos de controle, com observância à legislação 
aplicável a cada matéria a ser normatizada. Tais normas orientam todas as atividades de rotina 
interna e os procedimentos de controle da administração Municipal, buscando o agrupamento 
das atividades e a focalização das rotinas de trabalho de forma sistemática, a fim de facilitar e 
assegurar que o controle interno apresente o êxito almejado. 

 
Significa dizer, por exemplo, que a norma estabelecida pelo Executivo para aquisição de 

bens e serviços e os respectivos procedimentos de controle, deverão ser observados pelos 
órgãos das administrações diretas e indiretas deste poder. 

 
Objetivando facilitar seu uso, o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle 

da PMAC foi organizado por volumes. Cada volume corresponde a um conjunto de Sistemas 
Administrativos e sua (s) Instruções Normativa (s). 

 

7.1. Instruções Normativas (IN’s) 
 

As Instruções Normativas são atos normativos expedidos por autoridades administrativas. 
Têm a função de complementar as Leis e os Decretos e nunca poderão transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam. Sua finalidade é regulamentar, colocar em 
prática o que está previsto nas normas, ou seja, formalizar as rotinas de trabalho e 
procedimentos de controle a serem adotados objetivando a padronização na execução de 
atividades e rotinas de trabalho. 
 

 
 



As INs são criadas pelas várias unidades que integram a estrutura organizacional do 
Poder Executivo abrangendo suas administrações diretas e indiretas, contando, para isso, com 
orientações da UCCI sendo, após, encaminhadas para aprovação pelo Prefeito. 

 
As INs deverão ser permanentemente objeto de revisão ou para atualizá-las em razão de 

mudanças na legislação ou para garantir melhores resultados decorrentes da sua aplicação. 
 

7.2. Rotinas de Trabalho 
 

Os procedimentos operacionais de um processo constituem a rotina de uma organização. 
Rotina significa conduzir ações e verificações diárias para que cada pessoa possa assumir as 
responsabilidades no cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo e a cada 
organização.  
 

7.3. Fluxograma 
 

É uma representação gráfica de um processo ou rotina de trabalho geralmente feito 
através de figuras geométricas e retas que demonstram, de forma descomplicada a transição de 
informações entre os elementos que o compõem. 

 
Pode ser definido também como gráfico em que se representa o curso ou caminho 

percorrido por certo elemento (por exemplo: determinado documento), através de vários 
departamentos da organização, bem como tratamento que cada vai lhe dispensando. O 
fluxograma é fundamental para a simplificação e racionalização do trabalho. 

 

7.4. Atualização do Manual de Rotinas 
 

A unidade executora da atividade deverá alertar a unidade responsável pelo Sistema 
Administrativo sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando 
a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da eficiência operacional. 

 
Assim, as IN’s são passíveis de revisão a qualquer momento. Sempre que houver 

necessidade de padronizar novas rotinas, outras IN’s poderão ser elaboradas e inseridas ao 
Manual. Sendo identificada também a necessidade de padronizar outro conjunto de atividades 
afins, a Administração poderá instituir novos Sistemas Administrativos, mantendo sua 
consolidação permanentemente atualizada. 
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8. CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO 
CENTRAL 

(unid. 
responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

SCI - Sistema de 

Controle Interno 

Unidade 

Central de 

Controle 

Interno 

SCI N° 001: Elaboração das Instruções Normativas (norma das 

normas);  

SCI N° 002: Realização de auditorias internas, com base na adesão às 

Normas de Auditoria Governamental (NAG´s) e NB ASP. 

SCI N° 003: Emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais; 

SCI N° 004: Remessa de documentos e informações ao TCE/ES; 

SCI N° 005: Atendimento às equipes de controle externo; 

SCI N° 006: Exercício das demais atribuições específicas da UCCI. 

SCI N° 007: Portal da Transparência 
SCI N° 008: Sistemas eletrônicos e-SIC e e-OUV 

SCI N° 009: Carta de Serviços ao Cidadão 

SCI N° 010: Implementação e promoção de Dados Abertos 

SPL - Sistema de 

Planejamento e 

Orçamento 

Secretaria de 

Planejamento 

SPL N° 001: Elaboração do PPA; 

SPL N° 002: Elaboração da LDO; 

SPL N° 003: Elaboração da LOA; 

SPL N° 004: Realização de audiências públicas; 

SPL N° 005: Acompanhamento dos resultados previstos nos 

programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e das 

prioridades e metas definidas na LDO. 

SCP - Sistema de 

Controle 

Patrimonial 

Secretaria de 

Administração 

SCP N° 001: Registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis; 

SCP N° 002: Alienação (art. 17, Lei n° 8.666/93) e cessão de bens; 

SCP N° 003: Providências em caso de extravio e furto de bens; 

SCP N° 004: Desapropriação de imóveis. 

SCO - Sistema de 

Contabilidade 

Departamento 

de 

Contabilidade 

SCO N° 001: Registro da execução orçamentária e extra orçamentária; 

SCO N° 002: Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis; 

SCO N° 003: Geração e divulgação dos demonstrativos da LRF. 

SED - Sistema de 

Educação 

Secretaria de 

Educação 

 
SED N°001: Transporte escolar; 

SED N° 002: Alimentação escolar. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 001 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 02/06/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 109/2014 
Versão anterior: 2012 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Disciplinar os padrões, responsabilidades e procedimentos para elaboração, emissão, 
implementação e acompanhamento de Instruções Normativas a serem observadas, 
objetivando a execução de ações de controle (Norma das Normas). 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações Direta e 
Indireta, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de 
dados e informações em meio documental ou informatizado. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Instrução Normativa 
 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização 
na execução de atividades e rotinas de trabalho. 
 
 
2. Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle 
 
Coletânea de Instruções Normativas. 
 
 
3. Fluxograma 
 
Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema administrativo, 
com a identificação das unidades executoras. 
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4. Alteração 
 
Modificações efetuadas em qualquer capítulo da Instrução Normativa com a finalidade de 
aperfeiçoar e/ou adequar e/ou racionalizar o procedimento e/ou rotina.  
  
 
5. Atualização 
 
Modificações efetuadas em qualquer capítulo da Instrução Normativa decorrente de 
alterações na legislação vigente e/ou normas técnicas. 
 
 
6. Sistema 
 
Conjunto de ações que, coordenadas, concorrem para um determinado fim. 
 
 
7. Sistema Administrativo 
 
Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, distribuídas em 
diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do respectivo 
órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado. 
 
 
8. Ponto de Controle 
 
Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou 
na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou 
efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle. 
 
 
9. Procedimentos de Controle 
 
Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a 
conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o 
cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público. 
 
 
10. Sistema de Controle Interno 
 
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, 
executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e 
supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno. 
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IV – BASE LEGAL 
 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe 
do Poder Executivo, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do 
Município, sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 29, 70, 76 e 
77 da Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 86 da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 1972/2011 que 
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
 
V - ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 
As Instruções Normativas fundamentam-se na necessidade da padronização de 
procedimentos e do estabelecimento de procedimentos de controle, tendo em vista as 
exigências legais ou regulamentares, as orientações da administração e as constatações da 
unidade responsável pela coordenação do controle interno no Município de Afonso Cláudio-
ES, decorrentes de suas atividades de auditoria interna. 
 
Cabe à unidade que atua como órgão central de cada sistema administrativo, que passa a 
ser identificada como “Unidade Responsável” pela Instrução Normativa, a definição e 
formatação das Instruções Normativas inerentes ao sistema. 
 
As diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam à observância das rotinas 
de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos na Instrução Normativa passam 
a ser denominadas “Unidades Executoras”. 
 
 
VI – RESPONSABILIDADES 
 
1. Do Órgão Central do Sistema Administrativo (Unidade Responsável pela Instrução 
Normativa): 
 

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os 
pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução 
Normativa a ser elaborada; 

 

 Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da Unidade 
Central de Controle Interno e promover sua divulgação e implementação; 

 

 Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa.  
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2. Das Unidades Executoras:  
 

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua 
formatação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
elaboração; 

 

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional;  

 

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 

 

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  

 
 
3. Da Unidade Central de Controle Interno: 
 
 Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle;  

 

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas 
para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas;  

 

 Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em 
base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa.  

 
 
VII – FORMATO E CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 
O formato do presente documento serve como modelo-padrão para as Instruções 
Normativas, que deverão conter os seguintes campos obrigatórios: 
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1. Na Identificação: 
 
Número da Instrução Normativa 
 
A numeração deverá ser única e sequencial para cada sistema administrativo, com a 
identificação da sigla do sistema antes do número e aposição do ano de sua expedição. 

Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S...... N° ..../20XX. 
 
 
Indicação da Versão 
 
Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações. Considera-se nova 
versão somente o documento pronto, ou seja, aquele que, após apreciado pela unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, será encaminhado à aprovação e 
publicação. 
 
 
Aprovação 
 
A aprovação da Instrução Normativa ou suas alterações será sempre do Chefe do Poder 
Executivo, salvo delegação expressa deste. 

 
Indicará o tipo e número do ato que aprovou o documento original ou suas alterações.  

Formato da data: XX/XX/20XX. 
 

 
Unidade Responsável 
 
Informa o nome da unidade responsável pela Instrução Normativa (Departamento, Diretoria 
ou denominação equivalente), que atua como órgão central do sistema administrativo a que 
se referem às rotinas de trabalho objeto do documento. 
 
 
2. No Conteúdo: 
 
Finalidade 
 
Especificar de forma sucinta a finalidade da Instrução Normativa, que pode ser identificada 
mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram à conclusão da necessidade 
de sua elaboração. Dentro do possível, indicar onde inicia e onde termina a rotina de 
trabalho a ser normatizada. 
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Abrangência 
 
Identificar o nome das unidades executoras. Quando os procedimentos estabelecidos na 
Instrução Normativa devem ser observados, mesmo que parcialmente, por todas as 
unidades da estrutura organizacional, esta condição deve ser explicitada. 
 
 
Conceitos 
 
Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre os aspectos mais relevantes inerentes 
ao assunto objeto da normatização. Especial atenção deverá ser dedicada a esta seção nos 
casos da Instrução Normativa abranger a todas as unidades da estrutura organizacional. 
 
 
Base legal e regulamentar 
 
Indicar os principais instrumentos legais e regulamentares que interferem ou orientam as 
rotinas de trabalho e os procedimentos de controle a que se destina a Instrução Normativa. 
 
 
Responsabilidades 
 
Esta seção destina-se à especificação das responsabilidades específicas da unidade 
responsável pela Instrução Normativa (órgão central do respectivo sistema administrativo) e 
das unidades executoras, inerentes à matéria objeto da normatização. Não se confundem 
com aquelas especificadas no item VI deste documento. 
 
 
Procedimentos 
 
Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle. 
 
 
Considerações finais 
 
Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, não 
especificadas anteriormente, tais como: 
 

 Medidas que poderão ser adotadas e/ou consequências para os casos de inobservância 
ao que está estabelecido na Instrução Normativa;  

 

 Situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou parcial ao que 
está estabelecido;  

 Unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação da 
Instrução Normativa.  
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VIII – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS INTRUÇÕES NORMATIVAS 
 
Com base na análise preliminar das rotinas e procedimentos que vêm sendo adotados em 
relação ao assunto a ser normatizado, deve-se identificar, inicialmente, as diversas unidades 
da estrutura organizacional que têm alguma participação no processo e, para cada uma, 
quais as atividades desenvolvidas, para fins da elaboração do fluxograma. 
 
Também devem ser identificados e analisados os formulários utilizados para o registro das 
operações e as interfaces entre os procedimentos manuais e os sistemas computadorizados 
(aplicativos). 
 
A demonstração gráfica das atividades (rotinas de trabalho e procedimentos de controle) e 
dos documentos envolvidos no processo, na forma de fluxograma, deve ocorrer de cima 
para baixo e da esquerda para direita, observando-se os padrões e regras geralmente 
adotados neste tipo de instrumento, que identifiquem, entre outros detalhes, as seguintes 
ocorrências: 
 

 Início do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um ponto de início, 
dependendo do tipo de operação);  

 Emissão de documentos;  

 Ponto de decisão;  

 Junção de documentos;  

 Ação executada (análise, autorização, checagem de autorização, confrontação, baixa, 
registro, etc.). Além das atividades normais, inerentes ao processo, devem ser indicados 
os procedimentos de controle aplicáveis.  

 
 

As diversas unidades envolvidas no processo deverão ser segregadas por linhas verticais, 
com a formação de colunas com a identificação de cada unidade ao topo. No caso de um 
segmento das rotinas de trabalho ter que ser observado por todas as unidades da estrutura 
organizacional, a identificação pode ser genérica, como por exemplo: “área requisitante”. 
 
Se uma única folha não comportar a apresentação de todo o processo, serão abertas tantas 
quantas necessárias, devidamente numeradas, sendo que neste caso devem ser utilizados 
conectores, também numerados, para que possa ser possível a identificação da 
continuidade do fluxograma na folha subsequente, e vice-versa. Procedimento idêntico 
deverá ser adotado no caso da necessidade do detalhamento de algumas rotinas 
específicas em folhas auxiliares. 
 
O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a descrição das rotinas de trabalho 
e dos procedimentos de controle na Instrução Normativa e dela fará parte integrante como 
anexo. 
 
As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle na Instrução Normativa deverão ser 
descritos de maneira objetiva e organizada, com o emprego de frases curtas e claras, de 
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forma a não facultar dúvidas ou interpretações dúbias, com uma linguagem essencialmente 
didática e destituída de termos ou expressões técnicas, especificando o “como fazer” para a 
operacionalização das atividades, identificando os respectivos responsáveis e prazos. 
 
Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para a clara compreensão de tudo que 
deverá ser observado no dia-a-dia, em especial quanto aos procedimentos de controle cuja 
especificação não consta do fluxograma. Incluem-se neste caso, por exemplo: 
 

 Especificação dos elementos obrigatórios em cada documento;  

 Destinação das vias dos documentos;  

 Detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem 
executados em cada etapa do processo;  

 Relação de documentos obrigatórios para a validação da operação;  

 Aspectos legais ou regulamentares a serem observados;  

 Os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao processo 
(controle de acesso lógico às rotinas e bases de dados dos sistemas aplicativos, crítica 
nos dados de entrada, geração de cópias  back-up , etc.). 

 
 
Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão ser descritos à parte, na forma de 
check list, que passarão a ser parte integrante da Instrução Normativa como anexo. Neste 
caso, a norma deverá estabelecer qual a unidade responsável pela sua aplicação e em que 
fase do processo deverá ser adotado. 
 
No emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se identificar o seu significado, por extenso, na 
primeira vez que o termo for mencionado no documento e, a partir daí, pode ser utilizada 
apenas a abreviatura ou sigla, como por exemplo: Departamento de Recursos Humanos – 
DRH; Tribunal de Contas do Estado – TCE. 
 
Uma vez concluída a versão final da Instrução Normativa ou de sua atualização, a minuta 
deve ser encaminhada à unidade responsável pela coordenação do controle interno, que 
aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo propor 
alterações, quando cabíveis. 
 
Devolvida a minuta pela unidade de coordenação do controle interno à unidade responsável 
pela Instrução Normativa, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente, 
providenciará sua divulgação e implementação. 
 
 
Procedimentos para Alteração e/ou Atualização de Instrução Normativa  
 
As Instruções Normativas devem ser alteradas ou atualizadas sempre que fatores 
organizacionais, legais ou técnicos assim exigirem.  
 
Independente da aprovação das adaptações que se fizerem necessárias nas Instruções 
Normativas, a Unidade competente comunica oficialmente aos usuários envolvidos no 
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processo, sempre que houver alterações na legislação vigente, normas técnicas ou 
administrativas, determinando prazo pra adequação e implantação dos novos 
procedimentos.  
  
Para toda e qualquer alteração ou atualização de procedimentos e rotinas normatizadas, a 
unidade administrativa competente deve protocolar a solicitação para elaborar a minuta da 
Instrução Normativa com as modificações necessárias, anexando o embasamento legal, 
técnico ou administrativo e encaminhá-la a Unidade de Controle Interno.  
 
Após o encaminhamento, o processo segue no mesmo trâmite.  
    
 
Procedimentos para Revogar Instrução Normativa  
 
Caso haja direito fundamentado na legislação pátria e interesse da Unidade Administrativa 
em revogar a Instrução Normativa, deve-se proceder da seguinte forma:  
 
a) protocolar a solicitação devidamente justificada na Unidade de Controle Interno que após 
analise; 
b) remeterá a Assessoria Jurídica para analise e emissão de parecer;  
c) enviado ao chefe do Legislativo ou para este que for delegado para rubrica e assinatura.    
    
 
IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional. 
 

Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 
Afonso Cláudio, 02 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 002 

 
 
 
Versão: 03 
Aprovação em: 22/08/2018. 
Ato de aprovação: Decreto N° 239/2018 
Versões anteriores: 2012 - 2014 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
I – FINALIDADE  
 
Estabelecer normas e procedimentos para disciplinar a elaboração de matrizes, definir 
conceitos, planos de trabalho, organização, competências, formas de planejamento, 
procedimentos e execução das ações de auditoria e controle, diretrizes gerais e essenciais 
ao desenvolvimento dos serviços de auditoria, visando a padronização de um Manual de 
Auditoria Interna e servir de guia para efetivação das auditorias a serem realizadas no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, aderindo às Normas de Auditoria 
Governamental – NAG´s e às Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público – 
NB ASP. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional. 
 
 
III – CONCEITOS  
 
 
3.1 Auditoria Interna  
 
A auditoria interna consiste na análise e verificação sistemática, independente, objetiva e 
sistemática de dada matéria, baseado em normas técnicas e profissionais, no âmbito da 
organização, no qual se confronta uma condição com determinado critério com o fim de 
emitir uma opinião ou comentários, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e eficácia.  
 

3.2 Accountability 
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Obrigação que têm as pessoas ou entidades, as quais foram confiados recursos públicos, 
de prestar contas, responder por uma responsabilidade assumida e informar a quem lhes 
delegou essa responsabilidade. 

 

 

3.3 Documentação de Auditoria 

 

Documentos e anotações preparados em qualquer meio com informações e provas 
elaborados diretamente pelo profissional de auditoria ou por sua solicitação e supervisão, ou 
por ele obtido, que registram as evidências dos trabalhos executados e fundamentam sua 
opinião e comentários. Também denominada papéis de trabalho. 

 

3.4 Ente Auditado 

 

Entidades da administração direta, funções, subfunções, programas, ações (projetos, 
atividades e operações especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas 
e demais responsáveis pela guarda e aplicação de recursos públicos, que seja objeto de 
auditoria. 

 

3.5 Planejamento de Auditoria 

 

Etapa na qual é definida a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, 
estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, as equipes de 
profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes 
e efetivos, e realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor custo possível. 

 

3.6 Procedimentos de Auditoria 

 

Ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados, em sequência racional e lógica, a 
serem executados durante os trabalhos, indicando ao profissional de auditoria o que e como 
fazer para realizar seus exames, pesquisas e avaliações, e como obter as evidências 
comprobatórias necessárias para a consecução dos objetivos dos trabalhos. 

 

3.7 Relatório De Auditoria 

 

Documento técnico obrigatório de que se serve o profissional de auditoria para relatar suas 
constatações, análises, opiniões, conclusões e recomendações sobre o objeto da auditoria, 
e que deve obedecer às normas específicas quanto à forma de apresentação e objetivos. É 
o relato de trabalhos pormenorizando as observações, incluindo nelas, além dos elementos 
contidos no relatório curto, análises e avaliações complementares. Deve conter, no mínimo: 
escopo da auditoria (Objetivo), procedimentos/técnicas aplicadas (Metodologia); descrição 
das condições encontradas ou achados de auditoria (Situação Encontrada); critérios; 
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causas; efeitos e comentários (benefícios); conclusões (Considerações Finais); e 
recomendações (Propostas). 
 
 
3.8 Achados 
 
Entende-se como a situação encontrada pelo profissional de auditoria e documentada, 
constituindo-se no fato ocorrido ou na própria existência. Os achados ocorrem quando a 
condição verificada não se encontra aderente ao critério preestabelecido. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
A execução dos trabalhos de auditoria interna norteia-se pela legislação aplicável à 
Administração Pública, em especial: 
 

 BRASIL. Constituição da República Federativa (1988).  
 ESPIRITO SANTO. Constituição do Estado do Espirito Santo, de 5 de outubro de 1989. 
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução TC nº 227, de 

25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC nº 257, de 7 de março de 2013.  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Instrução Normativa nº 

028, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 033, de 16 de 
dezembro de 2014.  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução n. 287 de 
2015. 

 NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – NAG`S. 
 NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO - NBASP 
 
 
V – RESPONSABILIDADES  
 
5.1 Da Unidade Central do Controle Interno:  
 
 Efetuar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, determinando a anuidade e área a ser 

auditada. 
 

 Na hipótese de projetos dos tipos PEA e SAD, que não comportam programação, inicia o 
projeto com o ato que motivou a sua instauração. 
 

 Encaminha a programação para apreciação do Chefe do Poder Executivo.  
 

 Inicia o cumprimento do PAAI, após aprovação do Chefe do Poder Executivo, e publica 
no site do município (Portal da Transparência. 
 

 Encaminha a Ordem de Serviço – OS (AnexoI), de apresentação de auditoria interna com 
período estimado para coleta de dados, ao titular da unidade responsável pela área a ser 
auditada. 
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 Desenvolve o projeto de auditoria na(s) unidades(s) auditada(s), analisando os 
procedimentos e rotinas operacionais conforme os princípios e os critérios estabelecidos 
na legislação de acordo com o Item VIdesta Instrução Normativa. 

 
 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.  
 
 Expõe ao auditado todos os aspectos relevantes verificados na auditoria, bem como 

asRecomendações cabíveis. 
 

 Elabora o Relatório de Auditoria, com respectivo parecer, com base nas evidências 
levantadas. 
 

 Encaminha uma via para conhecimento do Prefeito, com as informações específicas da 
área. 
 

 Caso seja verificada a existência de condição desfavorável que tenha sido provocada por 
outra unidade, a esta deve ser encaminhada uma cópia dos itens a ela referentes. 

 
5.2 Das Unidades Auditadas:  
 
 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações na Auditoria Interna; 
 

 Fornecer todas as informações solicitadas pelo Controlador Interno Municipal, Auditores 
Públicos Interno e Agentes de Controle Interno; 

 

 Disponibilizar os recursos material e pessoal, adequados à execução dos trabalhos a 
serem desenvolvidos na área; 

 
 Cumprir as recomendações e as ações necessárias à correção das desconformidades, 

bem como, os prazos estabelecidos nesta instrução normativa e em Relatório de 
Auditoria, salvo casos excepcionais, devidamente justificados.  

 
5.3 Chefe do Poder Executivo  
 
 Aprecia o PAAI elaborado pela Controladoria Municipal. 

 

 Aprova a programação, em consonância com os planos de trabalho.  
 
 Caso o PAAI não esteja de acordo com o disposto acima, devolve à Controladoria 

Municipal para ajuste.  
 

 Exige dos responsáveis, quando notificado do descumprimento, o atendimento às 
recomendações apresentadas pela Unidade Central de Controle Interno;  
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 Aplica as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente;  
 
 Apoia as ações da Unidade Central de Controle Interno, contribuindo para a execução 

das suas atividades.  
 

 Fornece os instrumentos e recursos necessários à capacitação dos servidores primando 
pela evolução dos trabalhos de auditoria e apoia a educação continuada. 

 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
6.1 Adesão da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio às Normas de Auditoria Governamental – NAG´s e às Normas Brasileira de 
Auditoria Aplicáveis ao Setor Público – NB ASP: 
 
São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES, naquilo que não 
contrariarem as leis e às Constituições Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, as 
Normas de Auditoria Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis 
ao Setor Público (NB ASP). 
 
As  NAG’s  contemplam  princípios  básicos  que  regem  a atividade  de  auditoria e estão  
convergentes  com  as  normas emanadas  pela  Organização  Internacional  de  
Instituições  Superiores  de  Auditoria  (INTOSAI),  do Comitê  Internacional  de  Práticas  
de  Auditoria  da  International Federation  of  Accountants  (IFAC), do  Government  
Accountability  Office  (GAO),  do  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  e  do  seu congênere 
brasileiro, Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA). 
 
Resultam do trabalho realizado pelo Instituto Rio Branco (IRB), Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICOM) e Associação Brasileira dos Tribunais de 
Contas dos Munícipios (ABRACOM), com apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG). 
 

As disposições e as orientações contidas nas NAG´s e nas NB ASP são aplicáveis à 
auditoria, nas suas várias áreas de atuação, modalidades e enfoques técnicos, inclusive aos 
exames de caráter limitado, especial e sigiloso. 
 

Nos trabalhos de auditoria interna deve ser feita menção explícita à aplicação destas 
normas pelos profissionais de auditoria interna. 

 
6.2 Do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI:  
 
O Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, e 
submetido à apreciação e aprovação do Chefe do Poder Executivo. 
 
Tem como objetivo o planejamento eo dimensionamento das auditorias a serem realizadas, 
visando priorizar aatuação preventiva e o atendimento aos padrões e diretrizes indicados 
pelalegislação correlata. Requer, também, especial atenção às normas decorrentesdo 
entendimento do Tribunal de Contas, buscando privilegiar o fortalecimento daestrutura do 
controle interno. 
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O Plano Anual de Auditoria Interna para o ano subsequente deve ser concluído e publicado 
até o último dia útil de cada ano, devendo conter a denominação das unidades e áreas a 
serem auditadas e o Período estimado de execução dos trabalhos. 
 
Como instrumentos de apoio na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, poderão 
ser utilizadas avaliações de risco, através da Matriz de Risco(Anexo III), em que Classifica 
as unidades (setores) auditáveis de acordo com o grau de exposição destas ao risco, tendo 
em vista procedimentos e processos administrativos,considerando a prioridade e 
complexidade envolvidas. 
 
A Unidade Central de Controle Interno será responsável pela execução dos trabalhos a 
serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna e dará ciência a todas as unidades da 
Administração Direta, através de publicação no Portal da Transparência do município. 
 
Será atribuído, como critério e prioridade na elaboração da programação de auditorias, as 
unidades que:  
 

 Não foram auditadas no exercício anterior;  

 Apresentaram índices de eficiência considerados insatisfatórios nos trabalhos de 
auditoria realizados nos exercícios anteriores;  

 Constem de solicitações encaminhadas à Unidade Central de Controle Interno pelo 
Prefeito, Secretários ou Gestor responsável.  

 
O Plano Anual de Auditoria Interna contempla os projetos de auditoria do tipo projeto de 
Desenvolvimento e Pesquisa (PDP), Projeto Regular de Auditoria (PRA) e Projeto de 
Acompanhamento Subsequente (PAS) e, na definição do seu calendário, considera as 
diligências realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 
A Unidade Central de Controle Interno deverá realizar avaliação e revisão da programação 
caso necessário. 

 

6.3 Aspectos Gerais 
 
A Unidade responsável pela execução e controle das atividades de auditoria interna é a 
Unidade Central de Controle Interno e as unidades a serem auditadas são todos os órgãos e 
agentes públicos da administração direta Municipal. 
 
A auditoria interna será executada pela UCCI e servidores requisitados de outros órgãos, 
através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação, em observância ao 
plano anual de auditoria interna. 
 
O trabalho de Auditoria Interna será exercido por servidores na Unidade Central de Controle 
Interno, com o auxílio dos responsáveis pelos Órgãos Setoriais responsáveis pelas 
informações e serão dirigidos pelo Controlador Interno Municipal. 
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Os trabalhos de auditoria serão iniciados mediante emissão de Ordem de Serviço - O.S 
(Anexo I), em que ocorrerá a Comunicação de Auditoria aos entes auditados. 
 
As técnicas de auditoria podem abranger: Inspeção física; Exame físico; Confirmação com 
terceiros (ou circularização); Exame da documentação original; Conciliações; Exame dos 
registros contábeis; Entrevista; Exame de livros e registros auxiliares; Correlação entre as 
informações obtidas; Observação direta das atividades;publicações; Amostragem; 
Amostragem Estatística (ou Probabilística); Amostragem Subjetiva (ou Não Probabilística); 
Amostragem aleatória simples; Amostragem Aleatória Estratificada; Seleção da amostra; 
Plano Amostral entre outros. 
 
O Controlador Interno eo AuditorPúblico Interno, no exercício de suas funções, visando 
cumprir o objetivo definido em projeto de auditoria, deverão ter livre acesso a todas as 
dependências do órgão, assim como a documentos, valores e livros considerados 
indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não podendo lhes ser sonegado, sob 
qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação, a exemplo de:  
 
 Dispositivos e controles de informações utilizados na própria unidade;  
 Relatórios gerenciais elaborados pela própria unidade;  

 Relatórios externos que se refiram à unidade;  
 Documentos e formulários utilizados e gerados pela unidade;  

 O que couber, em consonância com os objetivos da auditoria.  
 

Quando houver limitação à ação do Controlador Interno Municipal ou do Auditor Público 
Interno, o fato deve ser comunicado de imediato, por escrito, ao titular da unidade auditada, 
solicitando as providências necessárias, ou ao Chefe do Poder Executivo se causada pelo 
próprio titular. 
 
6.4Dos Tipos de Auditoria:  
 
O texto constitucional no art. 71, inciso IV elenca cinco tipos de auditoria, a 
contábil;financeira;orçamentária;operacional; e,patrimonial. 
 
A auditoria contábil tem como objetivos principais, certificar que as entidades responsáveis 
cumpriramsua obrigação de prestar contas, o que inclui o exame e a avaliaçãodos registros 
orçamentários, financeiros e patrimoniais e a emissãode parecer sobre as demonstrações 
contábeis. 
 
Já a auditoria operacional preocupa-se em verificar aeconomia, a eficiência e a eficácia dos 
órgãos e entidades daAdministração Pública, bem com a efetividade e a equidade dasações 
governamentais. 
 
A Unidade Central de Controle Internoadotará na execução da auditoria interna cinco tipos 
de projetos de auditoria, conforme especificação abaixo:  
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A) Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa (PDP): preliminar, que antecede os demais 
projetos, envolve o levantamento das instruções normativas que determinam as rotinas de 
procedimentos da unidade a ser auditada, seguido da experimentação prática “in loco”. 
 
B) Projeto Regular de Auditoria (PRA): exames feitos pelo critério de prioridades (PAAI – 
Plano Anual de Auditoria Interna), para cumprimento de obrigações institucionais e legais 
dos órgãos. 
 
C) Projeto Especial de Auditoria (PEA): exames necessários devido a ocorrências 
imprevistas ou anormais, quando solicitado pelos órgãos e interessados.  
 
D) Solicitações Administrativas (SAD): serviços prestados à administração para atender às 
solicitações específicas. 
 
E) Projetos de Acompanhamento Subsequente (PAS): atividades realizadas com o objetivo 
de verificar a implementação de recomendações importantes resultantes de auditorias 
anterioresou de auditorias externas. 
 
6.5 Prerrogativas da Equipe de Auditoria 
 
As ações do Controlador e do Auditor Interno, na execução dos trabalhos, devem pautar-se 
nos preceitos de Independência; Soberania na aplicação de técnica; Imparcialidade; 
Objetividade; Conhecimento técnico e capacidade profissional; Cautela e zelo profissional; 
Comportamento ético;  
 
O auditor goza de livre ingresso na unidade (setor) auditada e acesso a todos os 
documentos e informações necessários à realização de seu trabalho, inclusive, para 
consulta a sistemas eletrônicos de processamento de dados, no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio; e possuem livre acesso aos trabalhos das comissões; fiscais; 
gestores de contratos; grupos de trabalhos operacionais e estratégicos; corpo administrativo 
e diretivo.  
 
No exercício de suas funções de controle interno, o auditor deverá ter independência, 
autonomia, isenção, serenidade, imparcialidade, sigilo profissional, diligência, ética, 
integridade, consistência, impessoalidade, zelo e responsabilidade profissional. 
 
A UCCI, com respaldo do Gestor, deve motivar a equipe de auditoria quanto a importância 
da capacitação e incentivar a participação em cursos, sendo que a equipe deverá 
aperfeiçoar seus conhecimentos, capacidades e outras competências mediante 
desenvolvimento profissional continuado, buscando permanente aprimoramento profissional, 
mantendo-se atualizado quantoa novas técnicas e instrumentos de trabalho relativos à sua 
área de atuação(NAG 3700, 3701, 3702, 3703, 3704 e 3705).  
 
6.6 Execução da Auditoria 
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Elaborar uma Matriz de Planejamento(Anexo IV),definindo o macro objetivo da auditoria que 
se relaciona com o tipo de auditoria,seja operacional/desempenho ou de 
conformidade/regularidade.Após definidas as unidades (setores) que merecem maior 
atenção da auditoria,a equipe deve definir os objetivos específicos da auditoria em cada 
unidade(setor).  
 
Ocorrerá a Comunicação de Auditoria à unidade executora, visando apresentar à unidade 
(setor) auditada em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e solicitar o apoio 
necessário ao bom desempenho das atividades que serão desenvolvidas, ocasião em que 
será protocolado e entregue a competente Ordem de Serviço (Anexo I)de apresentação ao 
responsável pela Unidade. 
 
Desenvolver um Plano Amostral (Anexo V), devendo considerar no processo de 
planejamento que é o ponto de partidade toda amostra, o qual documenta os  
procedimentos envolvidos na utilização de técnicas de amostragem, determinando o 
universo do ponto de controle e o critério de seleção da amostra. 
 
Após o recebimento das informações, é a fase do processo na qual as evidências são 
coletadas e examinadas, de modo a fundamentar os comentários e opiniões do auditor.   
 
Será desenvolvida a Matriz de Achados(Anexo VI), que é a forma de organizar as 
informações correspondentes aos achados deauditoria. O desenvolvimento dos achados de 
auditoria consiste em levantar evidências suficientes para a emissão de juízo sobre o objeto 
da auditoria, por meio da comparação entre a situação encontrada e os critérios fixados. 
 
São requisitos básicos de um achado de auditoria, o caráter de anormalidade, a relevância 
do fato, a fundamentação, a suficiência, o convencimento e a objetividade, e tem por base 
as evidências físicas, documental, testemunhal e/ou analítica 
 
Conforme as Normas de Auditoria  
 
Governamental (NAG), subsidiariamente aplicável a este Instrução Normativa, a execução 
dos trabalhos de auditoria interna deve incluir:  
 
 A avaliação de controles, eventos, operações e transações; O exame de registros e 

documentos, a realização de provas e a documentação das informações em meio 
eletrônico ou físico (NAG 4407.1);   

 O desenvolvimento dos achados de auditoria encontrados durante os exames, mediante 
análise de critérios, causas e efeitos (NAG 4407.2);   

 A obtenção da opinião da unidade (setor) auditada (NAG 4407.3);   

 O desenvolvimento de conclusões e recomendações (NAG 4407.4). 
 
Durante o processo de auditoria, o titular da unidade auditada deve acompanhar a condução 
dos trabalhos.  
 
6.7 Do Relatório de Auditoria e dos Prazos 
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Deverá ser emitido o Relatório de Auditoria, após a explanação descrita no item anterior, 
para encaminhamento à unidade auditada, com cópia ao Prefeito, visando sanar as 
irregularidades apontadas. 
 
São requisitos do Relatório de Auditoria a clareza, convicção, concisão, exatidão, relevância, 
objetividade, integridade e padronização. 
 
Em caso de não apontamento de falha, erro, deficiência, ilegalidade ou irregularidade na 
unidade auditada, o Controlador Interno deverá emitir o Relatório de Auditoria relatando os 
procedimentos verificados e a não incidência de irregularidades encontradas, encaminhando 
cópia à unidade auditada. 
 

O Relatório abrange as constatações, análises, opiniões, conclusões e recomendações 
sobre o objeto da auditoria, devendo conter escopo da auditoria (Objetivo), 
procedimentos/técnicas aplicadas (Metodologia); descrição das condições encontradas ou 
achados de auditoria (Situação Encontrada); critérios; causas; efeitos; opiniões e 
comentários (benefícios); conclusões (Considerações Finais); e recomendações 
(Propostas). 
 
Na conclusão dos trabalhos, a equipe, juntamente com o Controlador Interno Municipal, 
deverá encaminhar o relatório ao titular da unidade, abordando os aspectos mais relevantes 
das atividades desenvolvidas, bem como as condições desfavoráveis detectadas, quando 
for o caso, com as recomendações e/ou sugestões pertinentes. 
 
Será considerado, também, na análise das informações obtidas, a opinião do auditado 
acerca dos achados constatados e das recomendações propostas pela auditoria. A prática 
de discussão dos achados, proporcionará revelação dos pontos de vista e opiniões do 
auditado, para confronto pela equipe de auditoria, do qual resultará a conclusão. 
 
A unidade auditada tem o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do 
recebimento, para responder às recomendações e sugestões contidas no Relatório de 
Auditoria, ou outro prazo a ser fixado pela Unidade Central de Controle Internoem situações 
excepcionais que exijam maior tempo para uma solução, reconhecida pelo Controlador 
Interno que, em caso de recusa do pedido, deverá justificá-la. 
 
O prazo poderá ser prorrogado, se for apresentado ao Controlador Interno pedido instruído 
com justificativa fundamentada. 
 
Caso as recomendações ou sugestões não sejam atendidas no prazo estabelecido, a 
Unidade Central de Controle Interno deverá encaminhar comunicação, por escrito, ao 
Prefeito para adoção das medidas cabíveis. 
 
As constatações, inconformidades/irregularidades encontradas nas Auditorias Internas 
efetuadas pela UCCI, são encaminhadas ao TCE-ES, através do Relatório e Parecer 
Conclusivo sobre as Contas Anuais, juntamente com as recomendações e proposições 
pertinentes emitidas. 
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6.8 Relatório de Monitoramento 
 
É o documento em que a Equipe de Auditoria apresentará os seus comentários e 
conclusões sobre os trabalhos realizados, apontando as providências adotadas pela 
unidade para o cumprimento das recomendações.  Caso necessário deverá indicar, ainda, a 
necessidade de se efetuar novas recomendações e novas etapas de monitoramento. 
 
Constatada a não implementação das medidas sugeridas, e não sendo apresentadas 
justificativas razoáveis para o não atendimento das recomendações ou determinações no 
prazo previsto, a UCCI deverá encaminhar ao Prefeito Municipal para conhecimento do 
descumprimento e as devidas providências. 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Caberá à UCCI a elaboração do Manual de Auditoria Interna, devendo assegurar-lhe a 
amplitude e a atualização necessárias. 
 
Esta Instrução é apenas um referencial e pode sofrer adaptações, de forma a atender a 
necessidades específicas e a evolução das atividades de auditoria. 
 
A UCCI promoverá os ajustes necessários, a fim de que as práticas de auditoria do próximo 
exercício, sejam alinhadas a esta Instrução Normativa. 
 
Cabe ao titular de cada unidade dar conhecimento desta norma aos servidores.  
 
Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Integra a presente Instrução Normativa os seguintes anexos:  
 
Anexo I – Modelode Ordem de Serviço - OS;  
Anexo II– Modelode Solicitação de Documentos; 
Anexo III – Modelode Matriz de Risco 
Anexo IV – Modelode Matriz de Planejamento 
Anexo V – Modelode Plano Amostral 
Anexo VI – Modelode Matriz de Achados 
 
Afonso Cláudio, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
Prefeito Municipal 

 
SIMONI ALTAFIM LOPES                           MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                             Auditora Pública Interno 
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ANEXO I 

 

ORDEM DE SERVIÇO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

ORDEM DE SERVIÇO SCI N° _____/(ANO) 

UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

1. TIPO DE TRABALHO 2. ORIGEM 

 
3. OBJETIVO 

4. EQUIPE TÉCNICA 

REALIZAÇÃO 

5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA 

6. PERÍODO  7. DIAS ÚTEIS 

8. EMISSÃO 9. DATA DA EMISSÃO 10. ASSINATURA 

11. CIENTE 1 (PREFEITO) 
12.ASSINATURA 

13. CIENTE 2 
(RESPONSÁVEL PELA 
UNIDADE 

14. ASSINATURA 
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ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES, PROCESSOS E DOCUMENTOS 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Unidade Central de Controle Interno 

Papel de Trabalho  

 Modalidade de auditoria: (...) 
Assunto: (...) 
Ordem de Serviço SCI nº (...) 

Período: 
(...) 
 

 
Equipe: 
Nome - Cargo- Matrícula  

 
Prezado (a), 

Com a finalidade de instruir procedimento de auditoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 

de acordo com resultados obtidos na Matriz de Planejamento, a equipe de auditoria vem requerer 

os seguintes processos: (...) 

PRAZO DE ENTREGA: (...) 

Ressaltamos que os assuntos tratados na Unidade Central de Controle Interno são de extrema 

importância e muitas vezes de caráter sigiloso, sendo as seguintes garantias, asseguradas pela Lei nº 

1.972, de 14 de dezembro de 2011: 

Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle 

Interno e dos servidores que integrarem a Unidade: 

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta; 

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao 

exercício das funções de controle interno. 

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à 

atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará 

sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de 

caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo 

com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no caput do art. 3º, 

conforme o caso. 

Equipe de auditoria: 

__________________________________________________________________              
Controlador Interno Municipal                                                                                    Auditor Público Interno 
 

AO: (Responsável pelo Setor Auditado) 

Afonso Cláudio - ES, __ de _____de_____. 
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ANEXO III 

Modelo Matriz de Risco 
Unidade/Área Significância Materialidade Vulnerabilidade Nota 

Peso (1 a 5) Ações Impacto Essencialidade Orçamento Finanças Patrimônio Missão Desempenho Informação Conformidade Final 

Educação            

Saúde            

Assistência Social            

Obras e Serviços Urbanos            

Agricultura e Des. Econômico            

Cultura e Turismo            

Esporte e Lazer            

Meio Ambiente            

Planejamento            

Infra Estrutura            

Administração            

Finanças            

Gabinete do Prefeito            

Procuradoria Geral            
SIGNIFICÂNCIA ESTRATÉGICA OU RELEVÂNCIA: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a importância estratégica da Unidade em função da sua 
participação em ações prioritárias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da essencialidade do serviço prestado e do 
relacionamento com o cidadão. Deve-se capturar as dimensões da importância social ou econômica das ações desenvolvidas pela Unidade, tanto para a 
administração pública como para a sociedade, em razão das funções, programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos 
bens que produzem e dos serviços que prestam à população.  

MATERIALIDADE: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orçamentários, financeiros e 
patrimoniais colocados disposição dos gestores e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos, isto é, dos ativos públicos colocados sob a gestão dos 
responsáveis pela Unidade. 

VULNERABILIDADE OU CRITICIDADE: compõe-se por fatores que procuram identificar pontos críticos em relação ao alcance da missão e dos objetivos da 
Unidade, ao seu desempenho, à informação e comunicação, à conformidade dos atos de sua gestão e à proteção de seus ativos. 
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ANEXO IV 

MODELO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
       
       
       

ITEM 
QUESTÕES 

DE 
AUDITORIA 

POSSÍVEIS 
ACHADOS 

INFORMAÇÕE
S 

REQUERIDAS 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

PROCEDIMENTOS OBJETOS AUDITOR  PERÍODO 
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ANEXO V 

MODELO DE PLANO AMOSTRAL 

 
 

Código 
(ponto de 
controle) 

Objeto/ponto de 
controle 

Processos 
administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento 

Universo do ponto 
de controle 

Critério de seleção da amostra 
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ANEXO VI 

MODELO DE MATRIZ DE ACHADOS 
PROCESSO Nº:   
ÓRGÃO/ENTIDADE:   
OBJETIVO:    

ITEM 
ACHADOS DE 

AUDITORIA 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIOS EVIDÊNCIAS CAUSAS EFEITOS 

PROPOSTAS DE 
ENCAMINHAMENTO 

REF. 

          

 



Realização de Auditorias Internas

UCCI
Unidade Externa 

no Processo
Tribunal de Contas

Gabinete do 

Prefeito

Unidade 

Responsável

Definir a Unidade Executora 

a ser auditada conforme o 

PAAI aprovado pelo Prefeito

Início

Encaminhar ordem de 

serviço ao rep. Setorial, 

informando a realização da 

auditoria e prazo para 

coleta de dados

Desenvolver o Projeto de 

Auditoria (item 6.1 da SCI 

002) no local auditado, 

conforme procedimentos e 

rotinas operacionais

Expor ao auditado os 

aspectos da inspeção 

realizada, bem como as 

recomendações cabíveis

Recebe cópia do 

relatório em qualquer 

resultado apontado

NÃO

A auditoria apresenta 

resultados compatíveis com a 

IN do órgão?

Elaboração do Relatório de 

Auditoria com respectivo 

parecer com base nas 

evidências levantadas

SIM

Enviar cópia da 

auditoria TCE-ES nos 

casos graves, com a 

indicação de medidas 

adotadas para a 

correção das falhas, 

danos, ou legalidades

Recebe cópia do 

relatório apontando 

os itens errôneos 

provocados pela 

unidade

Fim

Recebe a ordem de 

serviço
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 003 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 11/09/2012. 
Ato de aprovação: Decreto N° 288/2012 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
I – FINALIDADE 
  
Estabelecer normas e procedimentos para a emissão do parecer técnico sobre as contas 
anuais do Poder Executivo Municipal e das informações consolidadas das contas com o 
Poder Legislativo.   
  
 
II – ABRANGÊNCIA 
  
Abrange a Unidade Central de Controle Interno responsável pela emissão do parecer 
técnico sobre as contas anuais e todas as secretarias da Prefeitura Municipal como 
fornecedoras de informações, nas atividades de gestão contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial, de pessoal, programas de trabalho e demais sistemas administrativos e 
operacionais.   
  
 
III – CONCEITOS 
  
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 
 
1. Contas Anuais 
 
Processo formalizado pelo qual, o Prefeito Municipal, ao final do exercício, em cumprimento 
à disposição legal, relata e comprova os atos e fatos ocorridos no período, com base em um 
conjunto de documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, compatibilizados com o PPA, a LDO e LOA.  
 
 
2. Plano Plurianual – PPA 
 
Consiste em um plano de trabalho, onde são estabelecidas as diretrizes, objetivos e metas 
da Prefeitura, para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes, por um período de 4 
(quatro) anos.   
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3. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
 
Estabelece as prioridades da Administração para o exercício, orientando a elaboração da 
Lei Orçamentária Anual.   
 
 
4. Lei Orçamentária Anual – LOA 
 
Estabelece em termos quantitativos a Receita Prevista para o exercício e a Despesa Fixada, 
de acordo com as prioridades contidas no Plano Plurianual e as metas que deverão ser 
atingidas naquele exercício, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
   
 
5. Sistema de Controle Interno  
 
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, 
executados ao longo da estrutura organizacional da Prefeitura sob a coordenação, 
orientação técnica e supervisão da Unidade Central de Controle Interno. 
 
 
6. Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno 
 
Todas as Secretarias e respectivas unidades da estrutura organizacional, no exercício das 
atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter 
administrativo.   
 
 
7. Auditoria de Avaliação da Gestão 
 
Tem como finalidade verificar a compatibilidade das atividades da administração com as 
políticas formalmente instituídas, acompanhando indicadores de resultados. A auditoria de 
gestão compreende o exame das peças que instrui o processo de prestação de contas 
anual, exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificação 
da eficiência dos sistemas de controles administrativos e contábil, verificação do 
cumprimento da legislação pertinente, avaliação dos resultados operacionais e da execução 
dos programas de governo quanto à economicidade, eficiência e eficácia.  
 
 
8. Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão 
 
É o instrumento que apresenta os resultados da auditoria de avaliação da gestão, com a 
indicação das irregularidades, falhas, omissões, e sugestões. 
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9. Relatório de Gestão 
 
É o documento emitido pelo gestor, com informações que permitam aferir a eficiência, 
eficácia e economicidade da ação administrativa, levando-se em conta os resultados 
quantitativos e qualitativos alcançados. 
 
 
10. Parecer Técnico 
 
Constitui-se em documento a ser inserido nos processos de contas anuais, que apresenta a 
avaliação conclusiva do Sistema de Controle Interno sobre a gestão examinada, devendo 
ser assinado pelo Controlador Interno.   
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
A presente Instrução Normativa tem como base: 
 
a) Constituição Federal (artigos 70 e 74);  
b) Constituição Estadual (artigo 70 e 76);  
c) Lei Complementar n. 101/2000 (artigo 59);  
d) Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Artigo 42);  
e) Resolução nº. 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  
f) Instrução Normativa SCI nº. 001 da Unidade Central de Controle Interno.   
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
  
1. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:  
  
 Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto às 

condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na realização das 
atividades que subsidiam o parecer sobre as contas anuais. 

 
 Executar os trabalhos de acordo com os procedimentos e técnicas de auditoria interna, 

definidos nas Normas para o Exercício de Auditoria Interna e Manual de Auditoria Interna. 
 
 Emitir parecer técnico sobre as contas anuais, com base nos relatórios de auditoria de 

acompanhamento e de avaliação da gestão. 
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2. São responsabilidades dos responsáveis das Unidades Executoras do Sistema de 
Controle Interno: 
 
Atender às solicitações da Unidade Central de Controle Interno, facultando amplo acesso a 
todos os elementos de contabilidade e de administração, bem como assegurar condições 
para o eficiente desempenho do encargo. 
 
 Atender, com prioridade, as requisições e cópia de documentos e aos pedidos de 

informação apresentados durante a realização dos trabalhos que subsidiam a emissão do 
parecer técnico; 

 
 Não sonegar, sob pretexto algum, nenhum processo, informação ou documento ao 

servidor da Unidade Central de Controle Interno, responsável pela execução dos 
trabalhos.   

 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
  
1. Da formalização do processo 
  
Integrarão o processo de contas anuais: 
  
a) Relação dos responsáveis; 
b) Relatório de gestão; 
c) Documento comprobatório da publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado; 
d) Balanço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei 4.320/64; 
e) Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei 4.320/64; 
f) Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei 4.320/64;  
g) Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei 4.320/64; 
h) Anexos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64; 
 
i) Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando os processados 
e não processados em ordem sequencial de número de empenho/ano e indicando a 
classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; 
 
j) Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número 
de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas 
dotações, valores, datas e beneficiários; 
 
k) Relação de restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de 
empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas 
dotações, valores, datas e beneficiários; 
 
l) Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar; 
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m) Demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres da gestão, 
identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, 
discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, 
datas e beneficiários; 
 
n) Relatório de auditoria de avaliação da gestão emitido pela Controladoria Interna; 
 
o) Parecer técnico da Unidade Central de Controle Interno; 
 
Parágrafo único - O processo de contas anuais deverá ser encaminhado à Unidade Central 
de Controle Interno, acompanhado dos documentos listados nos itens I a XIII, no prazo de 
70 dias do ano subsequente ao do exercício encerrado, para a emissão do Parecer Técnico.  
 
 
2. Responsáveis pela Prestação de Contas 
 
Serão relacionados, no processo de contas anuais, o Prefeito Municipal, os ordenadores de 
despesas, os responsáveis pela contabilidade e pelo controle interno. 
 
Parágrafo Único – Constarão do rol de responsáveis as seguintes informações: 
 
a) Nome completo e CPF dos responsáveis e substitutos; 
b) Cargo ou função exercida; 
c) Início e término dos períodos de gestão; 
d) Endereço residencial; 
e) Ato de nomeação, designação ou exoneração; 
f) Número de inscrição no CRC-ES, no caso de responsável pela contabilidade.   
  
 
3. Do Parecer Técnico  
  
O Parecer Técnico deverá conter informações referentes a: 
 
a) Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 
 
b) Resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade das gestões administrativa, 
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil; 
 
c) Observância dos limites de realização da despesa total com pessoal; 
 
d) Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
 
e) Falhas, irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo ao erário, indicando as 
providências adotadas pela entidade, com especificação, quando for o caso, das 
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sindicâncias, inquéritos, processos administrativos e tomada de contas especiais 
instauradas e os respectivos resultados;   
 
f) Regularidade e legalidade dos processos licitatórios, dos atos relativos a dispensa e 
inexigibilidade de licitação, dos contratos, convênios, acordos e outros instrumentos 
congêneres; 
  
g) Consistência dos demonstrativos contábeis em confronto com os documentos que lhes 
deram origem; 
  
 
4. Da Tramitação 
 
A Unidade Central de Controle Interno receberá do Setor de Contabilidade o processo até o 
dia 10 de março do ano subsequente com a finalidade de examinar as Contas Anuais. 
 
O procedimento de exame do Processo de Prestação de Contas Anuais iniciar-se-á, 
realizando check-list. 
 
Parágrafo Único - Caso os documentos do Processo de Prestação de Contas Anuais 
estejam incompletos, devolverá ao Setor de Contabilidade, para que sejam sanadas as 
irregularidades, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis e reenviará à Unidade Central de 
Controle Interno para reexame. 
 
Após análise dos documentos apensos ao processo, a Unidade Central de Controle Interno 
verificará a necessidade de informações adicionais.  
 
§1º Constada a necessidade de informações adicionais, a Unidade Central de Controle 
Interno solicitará à Unidade Responsável as adequações adicionais e o envio no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis.   
 
§2º Após receber as devidas informações adicionais da Unidade Competente, a UCCI 
realizará o reexame necessário das informações prestadas. 
 
§3º Caso permaneça as inconsistências nas informações prestadas, sendo possível a sua 
correção, a UCCI reencaminhará à unidade informadora para que sane o vício e devolva, 
em 02 (dois) dias úteis. 
 
Permanecendo os vícios, a Unidade Central de Controle Interno elaborará relatório 
preliminar de análise da Prestação de Contas Anuais, relatando as inconsistências e 
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo.  
 
Estando o Processo de Prestação de Contas Anuais regular, em todas as suas formas, a 
Unidade Central de Controle interno elaborará relatório de análise da prestação de contas 
anuais e encaminhará ao Chefe do Executivo. 
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O chefe do executivo receberá relatório preliminar de análise de Contas Anuais com os 
relatos das inconsistências ou relatório de análise de Prestação de Contas Anuais em 
conformidade, examinará as informações prestadas nos relatórios e poderá tomar as 
seguintes decisões, dentre outras: 
 
 Verifica a necessidade de complementar as informações e encaminha o relatório à UCCI 

para que esta proceda às devidas correções e devolva ao Executivo para nova 
apreciação. 

 
 Não identificada inconformidade o Executivo encaminhará à UCCI para continuidade do 

feito. 
  
Estando o Processo de Prestação de Contas Anuais regular em todas as suas formas, a 
Unidade Central de Controle Interno encaminhará cópias ao Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo e em seguida arquiva-se o Processo.   
 
  
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
As unidades administrativas deverão manter, em seus arquivos, os documentos relativos à 
arrecadação de receitas e realização de despesas, assim como aos demais atos de gestão 
com repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devidamente 
organizados e atualizados, para fins de exame in loco ou requisição pela Unidade Central de 
Controle Interno. 
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  
 
 
 
Afonso Cláudio, 12 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



MRI - Emissão de Parecer Conclusivo em Contas Anuais

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE 
INTERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL / 
COMPETENTE

COORDENADORIA DE 
FINANÇAS E CONTABILIDADE

GABINETE DO 
PREFEITO

INÍCIO

Receber do Setor de Contabilidade, até o 
primeiro dia útil de abril do ano 

subsequente, o processo de Contas 
Anuais elaborado.

Verificar se contém todos os documentos 
necessários

Contém todos os documentos?

Solicitar ao Setor de Contabilidade que, 
no máximo em até 3 dias úteis, 

encaminhe os documentos que faltam.

Analisar no processo através dos 
respectivos “check-lists”, os seguintes 
itens:
1. Orçamentos e Alterações
2. Análise dos Demonstrativos Contábeis
3. Disponibilidades (financeiras)
4. Receitas
5. Pessoal
6. Patrimônio
7. Despesas
7.1. Diárias e Adiantamentos
7.2. Consignações e Contribuições Sociais
8. Aquisições (licitação e compra direta)
9. Contratos e Convênios

Receber a solicitação, 
cumprir no prazo de no 
máximo 3 dias úteis e 

encaminhar para a UCCI.

Verificar se há necessidade de 
informações adicionais.

SIM

NÃO

Há necessidade?

Solicitar a Unidade Responsável / 
Competente para preencher o check-list.

NÃO

SIM

Receber solicitação, 
preencher o check-list e 

encaminhar a UCCI.

Receber e analisar as informações 
através dos respectivos “check-lists”

Verificar se existem inconsistências nas 
informações

Há inconsistências?
NÃO

SIM

Verificar se é possível corrigir.



SIM

Verificar se é possível corrigir.

É possível corrigir?
NÃO

SIM

Encaminhar para unidade responsável / 
competente, para que proceda a 

correção. Prazo: 2 dias

Efetuar as correções e 
encaminhar para a UCCI.

Há inconsistência?
NÃO

SIM

Elaborar o Relatório Preliminar de 
Análise de Contas Anuais, relatando as 

inconsistências.

Elaborar o Relatório Preliminar de 
Análise de Contas Anuais.

Encaminhar o Relatório Preliminar de 
Análise de Contas Anuais para o Prefeito.

Receber e analisar o 
relatório da UCCI.

Verificar se há 
necessidade de 

complementar as 
informações.

Há necessidade?

Encaminhar 
relatório a UCCI 

para complementar 
as informações.

Complementar as informações 
solicitadas e reencaminhar para o 

Prefeito.

Encaminhar 
relatório a UCCI 
para dar devido 

andamento.

Receber o relatório de contas anuais do 
Prefeito e encaminhar para o TCE-ES e 

arquivar.

FIM

SIM

NÃO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 004 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 05/06/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 112/2014 
Versão anterior: 2012 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Esta instrução normativa tem como objetivo orientar e disciplinar os procedimentos para o 
envio de documentos contábeis, patrimoniais, fiscais, e demais informações necessárias a 
realização do controle externo exercido pelas equipes do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo e Tribunal de Contas da União, atendendo o princípio da eficiência. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange as unidades executoras e unidades responsáveis pelo sistema contábil, gestão 
fiscal, patrimonial, pessoal e demais unidades fornecedoras ou recebedoras de dados e 
informações em meio documental ou informatizado, no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Afonso Cláudio-ES. 
 
 
III - BASE LEGAL 
 
A presente Instrução Normativa tem como base: 
  
a) Constituição Federal (artigos 70 e 74);  
b) Constituição Estadual (artigo 70 e 76);  
c) Lei Complementar n. 101/2000 (artigo 59);  
d) Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Artigo 42);  
e) Resolução nº. 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  
f) Instrução Normativa SCI nº. 001 da Unidade Central de Controle Interno.   
 
 
IV - ORIGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
 
Esta Instrução Normativa fundamenta-se na necessidade de orientar e normatizar 
procedimentos para o envio de documentos e informações aos Órgãos de Controle Externo, 
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em especial, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no que se refere às 
remessas de documentos e informações obrigatórias.  
V – RESPONSABILIDADE 
 
A remessa de documentos e informações aos Órgãos de Controle Externo, em especial ao 
Tribunal de Contas - ES, conforme o disposto nesta Instrução Normativa estará sob a 
responsabilidade direta das Unidades Administrativas conforme legislação em vigor. 
 
 
VI - DAS REMESSAS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO – JUSTIFICATIVA / DEFESA  
  
O Gabinete do Prefeito receberá as notificações do Tribunal de Contas do Estado e fará sua 
análise observando a necessidade de elaborar defesa ou justificativa. 
 
§1º Caso não seja causa de defesa ou justificativa, encaminhará o alerta do recebido para a 
Unidade Administrativa responsável. 
 
§2º A Unidade competente, pela defesa ou justificativa, verificará a necessidade de requerer 
documentos ou informações das Unidades responsáveis para as providências cabíveis e 
posterior reenvio. 
 
§3º Realizada a análise, sendo necessário formular defesa ou justificativa, encaminhará 
para a Unidade Administrativa responsável para as providências necessárias. 
 
§4º Após receber os documentos ou informações solicitadas, fará nova análise do conteúdo, 
procedendo-se da seguinte forma: 
 

a) Observará se documentos ou informações solicitadas estão conforme solicitado, em 
estando, às recebe; 
 
b) Caso os documentos ou informações solicitadas não estiverem conforme solicitado 
devolverá para a devida correção. 

 
A unidade competente para apresentar defesa ou justificação, verificará o prazo de envio, os 
documentos necessários e modelos dos anexos e procederá:  
 
a) Juntar os documentos e anexos necessários, assinados pelo Prefeito e responsável pelo 
documento; 
b) Elaborar índice das páginas e rubricar todas as vias;  
c) Elaborar ofício de encaminhamento contendo:  

 Códigos da unidade gestora no tribunal de contas do estado;  

 CPF e RG; 
 Endereço do ordenador de despesas;  
 Indicar os assuntos contidos no processo. 

d) Encaminhar o processo ao Gabinete do Prefeito para assinaturas.  
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Parágrafo Único - Havendo necessidade de prorrogar o prazo, devido à complexidade do 
assunto, solicitará ao Executivo, para requerer, por meio de ofício ao Tribunal de Contas do 
Estado a dilação de prazo. 
 
O Executivo analisará a defesa e poderá decidir, dentre outras providências: 
 
a) Devolver à Unidade Competente se entender necessário o ajuste na defesa ou 
justificativa; 
 
b) Assinar a defesa ou justificativa por entender que a defesa não há necessidade de 
ajustes. 
 
Após concluído o processo de defesa o Executivo deverá protocolar no Tribunal de Contas 
do Estado.  
  
 
VII - DA REMESSA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIOS  
  
A unidade Competente pela remessa de documentos e informações obrigatórias verificará 
quais os documentos e informações necessárias para o envio:  
 
a) Das peças de planejamento;  
b) Contas anuais;  
c) Balancetes mensais;  
d) Concurso público;  
e) Aposentadoria;  
f) Pensões.  
 
§1º Constatada a falta de informações, a unidade executora as requererá, e a unidade 
solicitada disponibilizará os documentos, enviando à unidade solicitante; 
 
§2º Estando às informações completas e precisas, a unidade responsável seguirá os 
seguintes passos: 
 
a) Juntar os documentos e anexos assinados pelo Prefeito e do responsável pelo 
documento, observado a ordem exigida pelo Tribunal de Contas do Estado – ES; 
b) Elaborar índice, páginas e rubricas em todas as vias;  
c) elaborar ofício de encaminhamento contendo:  

• Códigos da unidade gestora no Tribunal de Contas do Estado – ES;  
• CPF e RG;  
• Endereço do ordenador de despesas;  
• Indicação precisa do assunto ou processo. 

 
Parágrafo único - Concluídos todos os passos, disciplinados neste artigo, encaminhará 
para a Unidade Central de Controle Interno para análise. 
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A Unidade Central de Controle Interno recebendo o processo verificará a conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas do Estado – ES;  
 
§1º constatada a não conformidade a Unidade Central de Controle Interno devolverá o 
processo para a Unidade responsável, para devida regularização. 
 
§2º Observado a formalidade exigida pelo Tribunal de Contas do Estado – ES, enviará o 
processo ao Gabinete do Prefeito. 
 
§3º O Executivo receberá o processo enviado pela Unidade Central de Controle Interno para 
análise e assinatura e envio à Unidade Responsável. 
 
A unidade responsável pela remessa de documentos e informações obrigatórias, após 
receber o processo do Gabinete do Prefeito, enviará o processo para protocolar no Tribunal 
de Contas do Estado – ES. 
 
 
VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 
jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle Interno 
a quem compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis.   
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
 
 
Afonso Cláudio, 05 de junho de 2014. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Remessa de documentos e informações ao TCE – Justificativa / Defesa

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
RESPONSÁVEL

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

ENVOLVIDA

INÍCIO

Recebe e analisa a notificação 
do TCE-ES

Há necessidade de elaboração 
de defesa ou justificativa?

Encaminha o alerta recebido 
para a Unidade Responsável

Recebe o alerta

Envia a informação para a 
Unidade Responsável pela 
elaboração da defesa ou 

justificativa

NÃO

SIM

Recebe e analisa a 
informação

Há necessidade de requerer 
documentos ou informações de 

outras Unidades?

SIM

Envia a solicitação para a 
Unidade apropriada 

Recebe e analisa a 
solicitação 

Verifica o prazo de envio, os documentos 
necessários e modelos dos anexos e procederá: 

a) Juntar os documentos e anexos necessários, 
assinados pelo Prefeito e responsável pelo 

Prepara os documentos e/ou 
informações requeridos

Envia documentos e/ou 
informações requeridos

Recebe os documentos 
e/ou informações 

requeridos

As informações e/ou documentos 
estão conforme solicitado?

NÃO

NÃO

Devolve a solicitação 
para a Unidade 

responsável

SIM

Analisa e sana as 
irregularidades apontadas



Verifica o prazo de envio, os documentos 
necessários e modelos dos anexos e procederá: 

a) Juntar os documentos e anexos necessários, 
assinados pelo Prefeito e responsável pelo 
documento;
b) Elaborar índice das páginas e rubricar todas as 
vias; 
c) Elaborar ofício de encaminhamento contendo: 
- Códigos da unidade gestora no tribunal de 
contas do estado; 
- CPF e RG;
- Endereço do ordenador de despesas; 
- Indicar os assuntos contidos no processo.

Encaminha o processo para 
análise

Recebe e analisa o 
processo

Há necessidade de ajustes?

Reencaminha o processo 
para a Unidade 

Responsável

SIM

NÃO

Prefeito assina a defesa ou 
justificativa e envia ao TCE-ES

FIM

Há necessidade de prorrogar o prazo 
devido a complexidade do assunto?

SIM

Solicita a prorrogação do 
prazo

Solicita ao TCE-ES 
prorrogação do prazo 

através de ofício

NÃO

Analisa e sana as 
irregularidades apontadas



Remessa de documentos e informações obrigatórios

UNIDADE ENVOLVIDAUNIDADE RESPONSÁVEL UCCI GABINETE DO PREFEITO

Início

Verifica quais os documentos e 
informações são necessárias para 
o envio: 

a) Das peças de planejamento; 
b) Contas anuais; 
c) Balancetes mensais; 
d) Concurso público; 
e) Aposentadoria; 
f) Pensões. 

Necessita de informações 
de outros setores?

Recebe e providencia as 
informações requeridas

Recebe e analisa as informações Envia as informações

As informações estão de 
acordo com o solicitado?

Reenvia para adequação

Seguirá os seguintes passos:

a) Juntar os documentos e 
anexos assinados pelo Prefeito e 
do responsável pelo documento, 
observado a ordem exigida pelo 
Tribunal de Contas do Estado – 
ES;
b) Elaborar índice, páginas e 
rubricas em todas as vias; 
c) elaborar ofício de 
encaminhamento contendo: 
• Códigos da unidade gestora no 
Tribunal de Contas do Estado – 
ES; 
• CPF e RG; 
• Endereço do ordenador de 
despesas; 
• Indicação precisa do assunto ou 
processo.

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Encaminha para a UCCI analisar Recebe e analisa o processo

Precisa de correções?

SIM NÃO

Devolve para a unidade 
responsável para os acertos 

necessários

Recebe e providencia as 
correções



Devolve para a unidade 
responsável para os acertos 

necessários

Recebe e providencia as 
correções

Encaminha para a UCCI analisar Envia para o Gabinete do 
Prefeito

Recebe, analisa e assina o 
processo

Encaminha para a unidade 
responsável

Recebe e envia o processo para 
protocolar no TCE-ES

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 005 

 

 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 05/06/2014 

Ato de aprovação: Decreto N° 113/2014 

Versão anterior: 2012 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 

 

 

I – FINALIDADE 
 
Cumpre esta Instrução Normativa, dentre outras finalidades, estabelece os procedimentos 

de atendimento às equipes de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado – TCE/ES 

e TCU quando for o caso, a fim de facilitar a disponibilização de documentos e informações 

objeto de trabalho das referidas equipes, junto as Unidades Administrativas da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio.   

  

 

II – ABRANGÊNCIA 
  

Abrange esta Instrução Normativa todas as unidades do Poder Executivo, as quais têm o 

dever de prestar contas de suas obrigações contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial. 

  

 

III - BASE LEGAL 
  

a) Constituição Federal (artigos 70 e 74);  

b) Constituição Estadual (artigo 70 e 76);  

c) Lei Complementar n. 101/2000 (artigo 59);  

d) Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Artigo 42);  

e) Resolução nº. 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  

f) Instrução Normativa SCI nº. 001 da Unidade Central de Controle Interno.   

  

 

IV - ORIGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
  

Esta Instrução Normativa fundamenta-se na necessidade de melhorar a qualidade do 

trabalho das Equipes de Controle Externo, quando da realização de atividades in loco. 

 

Tem como objetivo orientar e normatizar procedimentos à Equipe de Controle Interno, para 

recepcionar com agilidade e presteza a Equipe de Controle Externo, fornecendo-lhe as 
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informações e documentos solicitados no ato da auditoria ou inspeção, bem como, prestar 

todo o atendimento necessário.  

 

 

V – RESPONSABILIDADE 
 
Compete a Unidade Central de Controle Interno: 

  

a) Observar a legislação e apresentar documentos e informações requisitadas; 

  

b) Conferir o check-list do controle externo, garantindo que todos os pontos estejam sendo 

atendidos pela Unidade Administrativa a que detém a informação, sob pena de 

responsabilização.  

  

 

VI – PROCEDIMENTOS 
  

Incumbe à Unidade Central de Controle Interno, quando houver prévio aviso, informar às 

unidades a serem auditadas, para disponibilizarem os documentos e informações em 

análise às equipes de controle externo.  

   

A Unidade Central de Controle Interno ao receber a visita das equipes fiscais externas 

deverá: 

 

a) Encaminhar às unidades a serem auditadas; 

 

b) Apresentar aos auditores os servidores das unidades prestadoras de informações; 

 

c) Ajustar, em comum acordo, com os auditores as questões operacionais do trabalho; 

 

d) Disponibilizar as informações, espaço físico, recursos disponíveis e tecnológicos; 

 

e) Reunir com a equipe de fiscalização para esclarecimentos de documentos e informações 

pendentes; 

 

f) Encaminhar, quando requisitados, documentos e informações pendentes ao órgão de 

controle.   

  

As unidades auditadas ficarão responsáveis pelos documentos ou informações, quando 

solicitados pelos auditores.  

  

A Unidade Central de Controle Interno é unidade consultiva e normativa no âmbito de sua 

competência funcional.   
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 

jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle Interno 

a quem compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 

 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

Afonso Cláudio, 05 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos de atendimento às equipes de Controle Externo do TCE-ES

UNIDADES A SEREM AUDITADASUCCI
ESPAÇO CEDIDO AOS 

AUDITORES EXTERNOS

início

Recepção da equipe de auditores 
externos

Encaminhar a equipe às unidades a 
serem auditadas

Recepcionar a equipe

Apresentar aos auditores os 
servidores das unidades prestadoras 

de informações

Ajustar, em comum acordo, com os 
auditores as questões operacionais do 

trabalho 

Disponibilizar as informações, espaço 
físico, recursos disponíveis e  

tecnológicos 

Disponibilidade de espaço físico e 
recursos tecnológicos 

Reunir com a equipe de fiscalização 
para esclarecimento de documentos e 

informações pendentes

Encaminhar, quando requisitados, 
documentos e informações pendentes 

ao órgão de controle

Necessita de documentos
ou informações extras?

Requer informações
Recebe e providencia as informações 

e/ou documentos

Envia as informações e/ou 
documentos

NÃO

SIM

Recebe e analisa as informações

FIM

Analisa as informações 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 006 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 17/10/2012. 

Ato de aprovação: Decreto N° 329/2012 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 

 

 

I – FINALIDADE 
 

Dispõe sobre o exercício das demais atribuições especificas da UCCI previstas nas 

legislações vigentes, tendo como objetivo direcionar e orientar as atribuições da UCCI que 

exerce a função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receita, conforme exigência da legislação vigente. 

 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 

A presente Instrução Normativa abrange toda a UCCI no exercício de suas atribuições 

especificas prevista nas legislações vigentes.  

 

 

III – BASE LEGAL 
  

A presente Instrução Normativa tem como base: 

 

a) Constituição Federal (artigos 70 e 74);  

b) Constituição Estadual (artigo 70 e 76);  

c) Lei Complementar n. 101/2000 (artigo 59);  

d) Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Artigo 42);  

e) Resolução nº. 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  

f) Instrução Normativa SCI nº. 001 da Unidade Central de Controle Interno.   

 

Fundamentado nesses termos a Unidade Central de Controle Interno tendo como intuito de  

cumprir com os requisitos obrigatórios que estabelece a presente Instrução Normativa na 

prática de suas atividades.  
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IV – PROCEDIMENTOS 
 
1 – Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal; 

 

2 – Efetuar análise e emitir orientação aos setores administrativos em caso de consultas 

formuladas na sua área de competência, com vistas à solução dos problemas relacionados; 

 

3 – Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de  

Controle Interno do Poder Executivo Municipal; 

 

4 – Realizar a fiscalização nos setores administrativos, conforme métodos e critérios 

constantes nos roteiros de trabalhos elaborados; 

 

5 – Requisitar dos setores administrativos Relatórios de Controle de Gestão Administrativa; 

 

6 – Apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal Relatório Trimestral e Anual de 

Controle Interno, elaborado com base nos Relatórios de Controle de Gestão Administrativa 

apresentados;  

 

7 – Elaborar o Relatório de Controle Interno a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo quando da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo 

Municipal e de acordo com as determinações legais; 

 

8 – Ter acesso a todos os documentos e arquivos referentes a patrimônio, pessoal, 

contabilidade, financeiro, orçamentário, operacional e afins, processos internos e todas as 

informações dos setores administrativos que julgar necessárias visando a instruir 

procedimentos de fiscalização; 

 

9 – Apoiar o Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo no exercício de sua missão 

institucional; 

 

10 – Baixar Instrução Normativa para cada Sistema constante no Anexo I do Decreto 

Municipal N° 122/2012; 

 

11 – Fazer observar a Lei Orgânica do Município;  

 

12 – Tomar providências destinadas ao bom funcionamento do Poder Executivo e do 

Sistema de Controle Interno;  

 

13 – Receber, despachar e providenciar correspondências do Sistema de Controle Interno, 

distribuindo, de acordo com a natureza e fins, os papéis a ela remetidos;  

 

14 – Requisitar, quando necessário, dos setores administrativos do Poder Executivo os 

documentos ou informações necessárias às deliberações;  
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15 – Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles internos e 

externos e quanto à legalidade dos atos de gestão; 

 

16 – Receber denuncias, notificar os responsáveis, caso a irregularidade mantenha-se, 

comunicar o TCE/ES sob pena de responsabilidade solidária no prazo definido em Lei; 

 

17 – Em caso de falta de informações em procedimentos, deve-se reportar à orientação da  

Legislação citada no item III desta instrução.  

  

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno reside na coordenação técnica 

dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de 

rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento 

entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-

benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles já instituídos, e, ainda em 

implantação conforme Resolução nº. 227/2011 do TCE/ES. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

Afonso Cláudio, 17 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 007 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 11/09/2017. 
Ato de aprovação: Decreto N° 480/2017 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Dispõe sobre procedimentos a serem observados para inclusão de informações, banco de 
dados, documentos e imagens no Portal da Transparência, bem como o monitoramento das 
atualizações. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a todas as Secretarias Municipais, bem como o poder executivo municipal de 
Afonso Claudio, seja da Administração direta e/ou indireta. 
 
III - CONCEITOS  
 
Sistema de inserção de informações manuais: 
 
Sistema CPE – Contabilidade Pública Eletrônica  
 
Sistema CIA – Controle Interno e Auditoria  
 
Sistema GMP – Compras, Dispensas e Licitações  
 
Sistema RHF – Recursos Humanos e Folha  
 
Sistema LEX – Legislação  
 
Sistema PDC – Prestação de Contas 
 
Sistema SIC – Serviço de Informação ao Cidadão 
  
Portal da Transparência: 
 
O Portal da Transparência é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a utilização 
dos recursos no fornecimento de serviços públicos à população, além de se informar sobre 
outros assuntos relacionados à Administração Pública. 
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
A presente Instrução Normativa tem como base: 
 
a) Constituição Federal (artigo 5°, inciso XXXIII; artigo 31; artigo 37, parágrafo 3°, inciso II; 
artigo 74; artigo 216, parágrafo 2°);  
b) Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 59); 
c) Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação e Lei Complementar nº 
131/2009 - Lei de Transparência; 
d) Lei Municipal n° 2020/2012 (Lei de Acesso à Informação Municipal);  
e) Resolução nº. 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  
 
Fundamentado nesses termos a Unidade Central de Controle Interno tendo como intuito de 
cumprir com os requisitos obrigatórios que estabelece a presente Instrução Normativa na 
prática de suas atividades.  
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Secretaria Municipal de Administração 
 
I - Pela inserção das informações relacionadas a Administração, nos Sistemas CPE, RHF, 
LEX; 
II - Pela inserção das informações relacionadas a o Departamento de Recursos Humanos, 
no Sistema RHF; 
III - Pela inserção das informações relacionadas ao Setor de Licitações, no Sistema GMP; 
IV - Pela inserção das informações relacionadas ao Setor de Compras, no Sistema GMP; 
V - Pela inserção das informações relacionadas ao Setor de Almoxarifado, no Sistema GMP; 
VI - Por designar, através de Portaria, os servidores responsáveis de cada Setor por realizar 
os lançamentos na área restrita do Portal da Transparência; 
VII - Por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuário 
responsável pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal 
e Sistema de Aquisições e Contratações. 
 
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata o inciso VII, 
deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF do usuário, e 
e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria. 
 
Da Secretaria Municipal de Finanças 
 
I - Pela inserção das informações relacionadas a Secretaria de Finanças, no Sistema CPE; 
II - Pela inserção das informações relacionadas ao Departamento de Contabilidade, no 
Sistema CPE; 
III - Por designar, através de Portaria, os servidores responsáveis de cada Setor por realizar 
os lançamentos na área restrita do Portal da Transparência; 
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IV - Por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuário 
responsável pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal 
e Sistema de Aquisições e Contratações. 
 
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata o inciso IV, 
deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF do usuário, e 
e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria. 
 
Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
 
I - Pela inserção das informações relacionadas ao Setor de Transportes, no Sistema GMP; 
II - Por designar, através de Portaria, os servidores responsáveis de cada Setor por realizar 
os lançamentos na área restrita do Portal da Transparência; 
III - Por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuário 
responsável pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal 
e Sistema de Aquisições e Contratações. 
 
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata o inciso III, 
deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF do usuário, e 
e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Pelo monitoramento das informações inseridas no Portal da Transparência, alertando os 
responsáveis em caso de inconsistências; 
II - Capacitação dos servidores que irão operar os Sistemas que envolvem o Portal da 
Transparência, através da área restrita; 
III - Divulgação de todo o Sistema que envolve o Portal da Transparência; 
IV - Realizar o cadastramento de usuário, quando solicitado pelas Unidades Executoras, 
disponibilizando o login e senha provisória de acesso do usuário; 
V - Realizar a inativação de usuário, quando solicitado pelas Unidades Executoras. 
 
IV – PROCEDIMENTOS 
 
1 - A veracidade e autenticidade das informações inseridas no Portal da Transparência são 
de inteira responsabilidade da Unidade Executora e do servidor designado por Portaria para 
essa atribuição, sob as penas da lei. 
 
2 - O descumprimento de prazos e/ou não atualização das informações pelos responsáveis 
das Unidades Executoras acarretará advertência verbal, expressa e havendo reincidência, 
abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade. 
 
3 - Os arquivos e documentos, serão inseridos manualmente pelo Representante designado 
através de Portaria, através do sistema “Administrador Portal para Clientes”, de todos os 
dados, informações, documentos e imagens concomitantemente com a publicação atual de 
forma permanente, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 
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pormenorizadas, ou seja, sempre que publicado um ato ou atualizado alguma informação, 
deverão ser incluídos no portal. 

 

4 - As informações, exportadas automaticamente dos softwares dos sistemas dos setores 
para o Portal de Transparência, utilizados rotineiramente por todos os servidores, serão 
monitorados pelo Representante designado através de Portaria, bem como pela Unidade 
Central de Controle Interno, para verificar se estão sendo atualizadas corretamente, em 
tempo real. 

5 - Para fins de inserção dos documentos no Portal da Transparência as Unidades 
Executoras e seus respectivos responsáveis deverão observar a periodicidade da 
informação, assinalando se é mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral ou se não se 
aplica. Deverão ser digitalizados os documentos originais, com assinatura para inserção. 
 
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O lançamento de informações no Portal da Transparência não desobriga a Unidade 
Executora de fornecer informações, mediante requisição dos Órgãos de Controle da 
Administração Municipal, Estadual ou Federal, nos termos da legislação, bem como de 
qualquer cidadão interessado. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 11 de setembro de 2017. 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES                              MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                                                  Auditora Pública Interno 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 008 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 03/09/2018. 

Ato de aprovação: Decreto N° 249/2018 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 

 

 

I – FINALIDADE 
 
Dispõe sobre as rotinas e procedimentos a serem observados para garantir o Acesso à 

Informação ao Cidadão, estabelecendo orientações para a atuação no âmbito das atividades 

relativas a participação, proteção e defesa dos direitos a transparência passiva, através dos 

sistemas eletrônicos e-SIC e e-OUV e/ou presencialmente. 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a todas as Secretarias Municipais, bem como o poder executivo municipal de 

Afonso Claudio. 

 

III - CONCEITOS  
 
Informação: Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;  

 

Transparência Passiva: Disponibilização de informações públicas em atendimento a 

demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica; 

 

e-SIC: Sistema Eletrônico, disponível na página inicial do Site da Prefeitura 

(www.afonsoclaudio.es.gov.br) por meio do qual, além de fazer o pedido de informação, 

será possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da 

solicitação por e-mail. 
 
e-OUV: Canal de comunicação da Ouvidoria disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou 

agentes públicos na página inicial da Prefeitura Municipal (www.afonsoclaudio.es.gov.br). 

Por meio dele, é possível manifestar a sua opinião sobre os serviços prestados, noticiar 

ocorrência de irregularidades no âmbito da administração municipal, bem como registrar 

sugestões, elogios ou reclamações. 

 

SIC e Ouvidoria Físicos: Serviço de Informações ao Cidadão, que permite que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação ou manifestações de 

forma presencial no Setor de Protocolo. 
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LAI - Lei de Acesso à Informação: A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre o direito 

fundamental de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de 

maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, 

sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos 

e entidades. Foi regulamentada no Município de Afonso Cláudio pela Lei n° 2.020/2012; 

 

Informação sigilosa: aquela protegida pelo sigilo imprescindível à segurança da sociedade 

e do Município, assim como aquelas cujo o acesso possa prejudicar a tutela de interesses 

do Município e que sejam de tal forma qualificadas pela Comissão Permanente de 

Monitoramento, através da Portaria designada;   

 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

A presente Instrução Normativa tem como base: 

 

a) Constituição Federal (inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do 

art. 216);  

b) Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação; 

c) Lei Complementar nº 131/2009 - Lei de Transparência; 

d) Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 59); 

e) Lei Municipal n° 2020/2012 - Lei de Acesso à Informação Municipal;  

f) Decreto Municipal n° 483/2017 - Canais de Ouvidoria Municipal. 

 

Fundamentado nesses termos, a Unidade Central de Controle Interno, tendo como intuito de 

cumprir com os requisitos obrigatórios, estabelece a presente Instrução Normativa na prática 

de suas atividades.  

 

V - RESPONSABILIDADES  
 
5.1 - Da Unidade Central de Controle Interno 
 
a) Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

b) Orientar as demais Secretarias e supervisionar sua aplicação; 

c) Gerenciar e monitorar os canais eletrônicos e-SIC e e-OUV Municipais; 

d) Atender e orientar o público quanto ao acesso às informações no âmbito da Prefeitura; 

e) Receber e encaminhar aos órgãos da administração competentes os pedidos de 

informação, bem como as denúncias, reclamações, sugestões e elogios, monitorando e 

cobrando os prazos para atendimento;  

f) Diligenciar junto as unidades da administração competente para a prestação por esses 

pedidos de informações e esclarecimentos sobre atos praticados, objeto de reclamações, 

bem como as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados dentro dos 

prazos previstos na legislação pertinente; 

g) Orientar os servidores das unidades da administração, responsáveis por prestar 

informações advindas do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) ou Ouvidoria Municipal; 
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h) Manter sigilo absoluto, mesmo quando não solicitado, sobre as reclamações ou 

denúncias, principalmente sobre sua fonte;  

i) Elaborar e publicar anualmente, o relatório de gestão da ouvidoria e do sic, contendo a 

compilação de todas as atividades desenvolvidas no exercício anterior, a ser disponibilizado 

integralmente na internet; 

j) Monitorar constantemente os pedidos protocolizados e dirigidos ao SIC ou Ouvidoria 

Municipal, seja de forma presencial ou eletrônica, expedindo alertas aos responsáveis pelo 

atendimento e tomando as medidas pertinentes para prestar a informação/resposta ao 

Cidadão; 

k) Difundir a importância dos canais e-SIC e e-OUV como instrumento de participação e 

controle social da Administração Pública. 

 
5. 2 - Do Setor de Protocolo 
 
a) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os cidadãos; 

b) Prestar todas as orientações pertinentes ao SIC e Ouvidoria aos cidadãos; 

c) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações; 

d) Receber os pedidos físicos do Serviço de Informação ao Cidadão SIC e Ouvidoria e 

encaminhar para Unidade Central de Controle Interno, na mesma data do recebimento, 

tendo em vista prazo da Lei de Acesso a Informação; 

e) Auxiliar o cidadão a redigir sua solicitação no formulário, caso necessário; 

f) Verificar se os dados obrigatórios referente a identificação pessoal, telefone e e-mail foram 

devidamente preenchidos, para possibilitar a resposta ao cidadão. 

 

5.3 - Das Secretarias/Setores responsáveis 
 
a) Atender às solicitações do cidadão, quanto ao fornecimento de informações e encaminhar 

a resposta para o Controle Interno, dentro do prazo fixado pelo Controle Interno; 

b) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

c) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações. 

d) Cuidar pela fidedignidade das informações fornecidas em resposta às demandas do 

Cidadão;  

e) Prezar pela integridade da resposta, ou seja, a informação não modificada, inclusive 

quanto à origem, trânsito e destino; 

f) Garantir a autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 

recebida por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

g) Assegurar a primariedade, que trata-se da qualidade da informação coletada na fonte, 

com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. 

 

5.4 - Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 -Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

a) Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa;  

b) Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 

ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha 

acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo; 

c) Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  

d) Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  

 

Pelas condutas descritas acima, o agente público poderá ser responsabilizado, através de 

um Processo Administrativo Disciplinar. 

 

VI - PROCEDIMENTOS  
 
6.1 Do Recebimento e Processamento do Pedido de Acesso a Informações  
 

As manifestações e os pedidos de acesso a informações deverão, serão apresentadas 
preferencialmente em meio eletrônico, mas também de forma física, através do Setor de 
Protocolo, em ambos os casos mediante o preenchimento de formulário específico. 
 
Para garantir o devido atendimento ao pedido de informação, o cidadão deverá se expressar 
de maneira clara, descrevendo seu pedido de forma precisa, especificado, possibilitando o 
entendimento do servidor para devolver a resposta de forma segura. 
 
 Eletrônico – O cidadão que queira fazer seu pedido de informação por meio eletrônico, há 
disponível no site oficial da prefeitura (afonsoclaudio.es.gov.br), o Sistema Eletrônico de 
Informações ao Cidadão (e-SIC) para pedidos de informação e o Sistema Informatizado de 
Ouvidoria (e-Ouv) para sugestões, elogios, solicitações de informações, reclamações, 
denúncias e dúvidas, subordinados à Unidade Central de Controle Interno. 
 
Após o envio eletrônico da manifestação nos canais eletrônicos, o solicitante será 
informado, sobre o respectivo número de protocolo, com o qual poderá acompanhar o 
andamento da solicitação no espaço destinado aos serviços da Lei de Acesso à Informação 
(e-SIC e e-Ouv). 
 
Físico – O cidadão também poderá fazer seu pedido de acesso a informação de forma 
física. Neste, o pedido deverá ser preenchido (Anexo I ou II) no Setor de Protocolo deste 
Poder Executivo e encaminhado para Unidade Central de Controle Interno. 
 
Quando o pedido de acesso a informações for entregue pessoalmente, o servidor 
responsável pelo atendimento no protocolo informará ao solicitante o número do protocolo 
para acompanhamento. 
 
A Unidade Central de Controle Interno, ao receber a solicitação do cidadão, tomará as 
medidas necessárias para realizar o atendimento, despachando internamente para a 
Secretaria responsável, para tomar as providências cabíveis e responder a informação 
requerida, dentro do prazo previsto pela Unidade de Controle Interno. 
 
Caso a Secretaria verifique que o assunto tratado na solicitação do Cidadão é de 
competência de outra unidade administrativa, deverá ser realizado despacho imediatamente 
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ao Controle Interno, indicando os motivos da devolução, para que esta providencie o envio 
da demanda para o órgão competente. 
 
Concluído a solicitação pela Secretaria responsável, esta despachará para a Unidade 
Central de Controle Interno, a resposta a ser encaminhada ao Cidadão. 
 
O pedido recebido por meio do Portal institucional em sábado, domingo ou feriado, será 
considerado protocolado no primeiro dia útil imediatamente posterior.  
 
Caso o cidadão solicite a informação diretamente nas Secretaria Municipais, se for possível 

atender à solicitação de imediato, deve ser efetivada, com todo zelo, cuidado, integridade, 

primariedade, autenticidade, solicitude e atenção possíveis. Em caso de impossibilidade de 

atendimento no instante da solicitação, orientar o cidadão a realizar o requerimento, 

presencialmente no protocolo da Prefeitura, ou, através dos canais eletrônicos disponíveis 

no site, e preferencialmente, cadastrar e enviar a manifestação instantaneamente, se o 

cidadão possuir acesso a e-mail e assim desejar. Em hipótese nenhuma deixar de fornecer 

a informação, salvo em caso se sigilo, a ser julgada pela Comissão. 

 

6.2 Do Conteúdo dos Pedidos de Acesso a Informações  
 
O pedido de acesso a informação deverá conter os seguintes dados: 

– Nome do solicitante; 

– Endereço ou endereço eletrônico do solicitante;  

– Telefone de contato; 

– Especificação, de forma clara e precisa, da informação solicitada. 

 

O cidadão pode ter acesso a qualquer informação pública produzida ou sob guarda dos 

órgãos e entidades da Administração Pública, desde que ela não se enquadre nas exceções 

previstas na LAI e seu conteúdo não seja genérico, desproporcional ou desarrazoado. Vale 

ressaltar que solicitações particulares, como pedidos pessoais, requerimentos de utilização 

de espaços públicos, solicitações de ajuda, entre outros, não são de competência do SIC ou 

Ouvidoria. 

 

6.3 Das Denúncias  
 
Os pedidos de informação indicado na Ouvidoria como "denúncia" será conhecida caso 

contenha elementos mínimos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam à 

administração chegar a tais elementos. 

A denúncia poderá ser encerrada quando estiver dirigida a órgão não pertencente ao Poder 

Executivo ou não contenha elementos mínimos indispensáveis à sua apuração. 

 

6.4 Das Comunicações com o Solicitante 
 
O solicitante será cientificado, preferencialmente, por meio de mensagem eletrônica, sobre 

as seguintes ocorrências: 
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– Cadastramento de seu pedido, com a indicação do número do documento e a informação 

de que poderá acompanhar o processamento de sua solicitação no Portal destinado ao 

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e Ouvidoria e-OUV; 

– Necessidade de adoção de providências necessárias à análise do pedido ou seu 

atendimento;  

– Finalização do pedido, com a disponibilização das razões do deferimento ou do 

indeferimento e, se for o caso, da documentação solicitada. 

 

6.5 Dos Custos Decorrentes dos Pedidos  
 
Se o atendimento do pedido implicar custos, o Controle Interno entrará em contato com o 

solicitante para informar sobre o respectivo valor estimado, e orientará o solicitante acerca 

da forma de pagamento. 

 

6.6 Do Suporte ao Solicitante 
 
O interessado, sempre que necessário, poderá contar com o auxílio da Unidade Central de 

Controle Interno para acessar os dados constantes no sistema eletrônico e para formular o 

seu pedido de acesso a informações por meio do e-SIC e e-OUV, através do telefone 

(27)3735-4022 ou no e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br. 

 

O Serviço físico de Informações ao Cidadão – SIC e OUV, situado na Sede da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio, ficará sob responsabilidade do Setor de Protocolo, que 

prestará o suporte necessário. 

 
6.7 Da Finalização do Pedido 
 
Caberá a Unidade Central de Controle Interno finalizar o pedido de acesso a informações, 

disponibilizando ao solicitante a resposta emitida pela Secretaria/Setor responsável. 

 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

ou técnicos assim o exigirem. 

 

O lançamento de informações no Portal da Transparência não desobriga a Unidade 

Executora de fornecer informações, mediante requisição do cidadão interessado. 

 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 

de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 

contrário as normas instituídas.  

 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 

as demais legislações pertinentes.  
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Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Unidade Central de Controle Interno. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
Prefeito Municipal 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES                               MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                                 Auditora Pública Interno 
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ANEXO I 
 

 

Dados do requerente - obrigatórios 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

Endereço físico ou eletrônico (e-mail): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dados do requerente – não obrigatórios 

CPF: ___________________________________________  

Telefone (DDD + número): (      ) ______________________ 

    (     ) ______________________ 

Especificação do pedido de acesso à informação 

Forma preferencial de recebimento da resposta: 

� Correspondência eletrônica (e-

mail) 

� Correspondência física (com 

custo) 

� Pessoalmente 

 

Pedido de Informação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 

 

Dados do requerente - obrigatórios 

Nome:________________________________________________________________________ 

Endereço físico ou eletrônico (e-mail): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dados do requerente – não obrigatórios 

CPF: ___________________________________________  

Telefone (DDD + número): (      ) ______________________ 

    (     ) ______________________ 

Especificação do pedido de acesso à informação 

Forma preferencial de recebimento da resposta: 

� Correspondência eletrônica (e-

mail) 

� Correspondência física (com 

custo) 

� Pessoalmente 

 

Em que podemos ajudá-lo? 

�  Sugestão       � Elogio 

� Solicitação de Informação   � Reclamação 

� Denúncia      � Dúvidas 

Especificação da Manifestação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Assinatura:_________________________________________________________________________ 



Rotinas e procedimentos a serem observados para garantir o Acesso a Informação ao Cidadão.

E-SIC OU E-OUV DEMAIS SECRETARIASCONTROLE INTERNO
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Início

O Cidadão encaminha sua 
manifestação através do site da 

Prefeitura, pelos sistemas eletrônicos 
e-SIC (Pedido de Informação) ou e-

OUV (sugestões, elogios, reclamações, 
denúncias).  

Converte a resposta em 
documento eletrônico e 
encaminha via sistema e e-mail 
para o cidadão.

Fim 

O sistema gera um protocolo, 
com o qual o cidadão poderá 
acompanhar o andamento da 

sua solicitação.

Recebe a solicitação e cientifica o 
cidadão do andamento. 
Encaminha para Secretaria 
responsável.

Toma as providências cabíveis para 
responder a informação requerida ou 
manifestação exarada, com todo zelo, 
cuidado, integridade, primariedade, 
autenticidade, solicitude e atenção, 
anexando os documentos 
comprobatórios quando for o caso. 

Encaminha a resposta dentro 
do prazo fixado para o 
Controle Interno.

PROTOCOLO CONTROLE INTERNO DEMAIS SECRETARIAS

Início

O Cidadão encaminha sua manifestação 
pessoalmente no Protocolo da Prefeitura, 

onde o servidor responsável pelo 
atendimento prestará todas as orientações 

e auxílio.

Encaminha imediatamente, 
tendo em vista prazo da Lei 
de Informação, diretamente 

ao Controle Interno.

Recebe a solicitação e cientifica o 
cidadão do andamento. 
Encaminha para Secretaria 
responsável.

Toma as providências cabíveis para 
responder a informação requerida ou 
manifestação exarada, com todo zelo, 
cuidado, integridade, primariedade, 
autenticidade, solicitude e atenção, 
anexando os documentos 
comprobatórios quando for o caso. 

Entra em contato com o cidadão 
e encaminha a resposta, 
finalizando o pedido e registrando 
no controle específico.

Fim 
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CONTROLE INTERNOSECRETARIASCIDADÃO
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CONTROLE INTERNOSECRETARIASCIDADÃO

Início

Direciona-se diretamente às 
Secretarias para fazer seu 

pedido de informação

  É possível sanar as duvidas 
imediatamente?

Não

Sim

Atender a solicitação com todo zelo, 
cuidado, integridade, primariedade, 
autenticidade, solicitude e atenção.

Fim 

Orientar o cidadão a realizar o 
requerimento, presencialmente no 
protocolo da Prefeitura, ou, através 
dos canais eletrônicos no site, e/ou 

preferencialmente, cadastrar e enviar a 
manifestação instantaneamente. Em 

nenhuma hipotese deixar de fornecer a 
informação requerida, execeto se for 
sigilosa, a ser avaliada pela Comissão 

de Monitoramento.
Recebe a solicitação e cientifica o 
cidadão do andamento. Devolve 
para Secretaria responsável.

Responde a solicitação e 
encaminha no prazo fixado 
para o Controle Interno.

Converte a resposta em 
documento eletrônico e 
encaminha via sistema e e-mail 
ou entra em contato para 
encaminhar a resposta.
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DECRETO Nº 586/2021 
 
Aprova a Instrução Normativa SCI Nº 009 - 
Versão 01/2021 do Sistema de Controle 
Interno e dá outras providências. 

 
O Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno do 
Município, no âmbito deste Poder, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno N° 
009, Versão 01/2021, que segue anexa como parte integrante deste Decreto.  
 
Parágrafo Único - A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre a 
operacionalização e atualização periódica da Carta de Serviços ao Usuário no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
Art. 2º - Todas as Instruções Normativas, após sua aprovação e publicação, deverão 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsáveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 
 
Art. 3º - Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste 
Decreto.  
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

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

 
 

Afonso Cláudio - ES, 13 de outubro de 2021. 
 
 

 
LUCIANO RONCETTI PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

PAULO HENRIQUE PAGOTTO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 009/2021 
 

 
Versão: 01 
Aprovação em: 13/10/2021. 
Ato de aprovação: Decreto N° 586/2021 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
 
I – FINALIDADE 
 
Regulamento específico que dispõe sobre a operacionalização e atualização periódica da 
Carta de Serviços ao Usuário no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a todas as Secretarias Municipais do Poder Executivo Municipal de Afonso Cláudio. 
 
III – CONCEITOS  
 
Código de Defesa do Usuário do Serviço Público: Lei Federal n° 13.460/2017, que institui 
normas básicas para participação e proteção dos direitos do usuário. 
 
Carta de Serviço ao Usuário: instrumento utilizado para informar o usuário e sociedade em 
geral sobre os serviços prestados pela administração pública, as formas de acesso a esses 
serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público; 
 
Carta Setorial: É um documento elaborado por cada órgão, informando quais são os 
variados serviços oferecidos em cada unidade relacionada, qual a forma de acesso a cada 
um deles e quais são seus compromissos com o atendimento, além de padrões de 
qualidade estabelecidos; 
 
Deveres do usuário: Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e 
boa-fé; prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas; colaborar 
para a adequada prestação do serviço; e preservar as condições dos bens públicos por 
meio dos quais lhe são prestados os serviços de que trata esta Lei; 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
A presente Instrução Normativa tem como base: 
 
a) Artigo 37, §3º, da Constituição Federal, que assegura o direito de participação do usuário 
na administração pública direta e indireta; 
b) Artigo 7°, §1º ao §5º, da Lei nº 13.460/2017, que institui normas básicas para 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos; 
 
V - RESPONSABILIDADES  
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1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa – Unidade Central de Controle 
Interno:  
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada.  
 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 
 
Definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 
objeto de alteração, atualização ou expansão.  
 
2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma;  
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, 
dados e informações.  
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio divulgará Carta de Serviços ao Usuário com 
objetivo de informar sobre os serviços prestados, as formas de acesso a esses serviços e 
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 
 
As Secretarias Municipais deverão encaminhar a Unidade Central de Controle Interno a 
Carta Setorial com informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços 
prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a: 
 
I - serviços oferecidos; 
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; 
III - principais etapas para o processamento do serviço; 
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; 
V - forma de prestação do serviço; e 
VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 
serviço. 
 
Deverão detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos por 
tópico de serviço, no mínimo, aos seguintes aspectos: 
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I - prioridades de atendimento; 
II - previsão de tempo de espera para atendimento; 
III - mecanismos de comunicação com os usuários; 
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e 
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 
 
As referidas informações deverão ser encaminhadas nos moldes do Anexo 1 desta 
Instrução Normativa, separadas por tipo de serviço prestado, em formato de texto, através 
do e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br , com título “Carta de Serviços”.  
 
A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de monitoramento e atualização periódica, 
devendo as Secretarias Municipais encaminharem a Unidade Central de Controle Interno as 
informações setoriais no mínimo a cada seis meses, para alteração, complementação ou 
comunicação de que não há modificações necessárias e/ou serviços a serem incluídos. 
 
No processo de redigir a Carta, a equipe de trabalho de cada Secretaria deve se utilizar de 
uma linguagem clara e simples (linguagem cidadã), evitando termos complexos ou 
excessivamente técnicos. Deve-se utilizar sempre uma linguagem pensando no público alvo 
do serviço e se a interpretação está de fácil compreensão. 
 
O meio oficial para a divulgação da carta é no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio na internet de responsabilidade da Assessoria de Imprensa e T.I. e Portal da 
Transparência, de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno. É necessária 
uma versão para imprimir contendo as mesmas informações da versão digital.  
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem. 
 
O lançamento de informações no Portal da Transparência não desobriga a Unidade 
Executora de fornecer informações, mediante requisição do cidadão interessado. 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Central de Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 13 de outubro de 2021. 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal                    
 
 
 

mailto:controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br
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ANEXO I – MODELO DE CARTA SETORIAL E EXEMPLO DE PREENCHIMENTO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ________________________ 

 

1° Serviço Oferecido (I, § 2º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Onde Solicitar: (VI, § 2º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Presencial: (Endereço; Protocolo; Local de Atendimento.) 

On-line: (Link; Site; Portal da Transparência, e-mail.) 

Requisitos: (Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço.) (II, § 2º, Art. 7º, Lei nº. 

13.460/2017) 

Processamento do Serviço: (Principais etapas para processamento do serviço: Realizar solicitação na Secretaria 

Municipal de XXX; portando os documentos XXX, preencher solicitação) (III, § 2º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Tempo de Espera: (Solicitação dentro de 30 (trinta) minutos.) (II, § 3º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Prazo Máximo: (De 6 a 12 meses). (IV, § 2º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Forma de Prestação: (A prestação é realizada de acordo XXXX; seguindo o princípio da economicidade XXX). (V, § 

2º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Prioridades de Atendimento: (De acordo com a ordem cronológica de requerimento; prioridades para às 

pessoas com deficiência física; aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos; gestantes; lactantes). (I, § 3º, Art. 7º, Lei 

nº. 13.460/2017) 

Consulta do Andamento: (Através do telefone da Secretaria Municipal de XXXX - (27) 3735-40XX; e-

mail XXXX@afonsoclauido.es.gov.br; protocolo) (V, § 3º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Manifestação sobre a prestação do serviço: (Ouvidoria - e-Ouv; e-SIC, e-mail da secretaria XXX, telefone 

XXX). (IV, § 2º e IV, § 3º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

Demais Informações: (XXXX) (III, § 3º, Art. 7º, Lei nº. 13.460/2017) 

 

2° Serviço Oferecido: ________________________________________________________ 

Onde Solicitar:  

Requisitos:  

Processamento do Serviço:  

Tempo de Espera:  

mailto:agricultura@vendanova.es.gov.br
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Prazo Máximo:  

Forma de Prestação:  

Prioridades de Atendimento:  

Consulta do Andamento:  

Demais Informações:  

 

3° Serviço Oferecido:  _______________________________________________________ 

Onde Solicitar:  

Requisitos:  

Processamento do Serviço:  

Tempo de Espera:  

Prazo Máximo:  

Forma de Prestação:  

Prioridades de Atendimento:  

Consulta do Andamento:  

Demais Informações:  

Obs: Cada serviço pode ser encaminhado separadamente, de forma gradual, ou conforme exemplo acima.  



Rotinas e procedimentos a serem observados para Carta de Serviço ao Cidadão.

ÁREAS EXECUTORAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIACONTROLE INTERNO
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As Secretarias devem listar e 

preencher o Anexo I da Instrução 

Normativa SCI 009, informando os 

serviços prestados aos Cidadãos, de 

forma individualizada, observada a 

qualidade das informações.

Monitora a publicação e sempre 

que necessário atualiza as 

informações já publicadas e os 

novos serviços disponibilizados.

Fim 

Encaminhar para o Controle 

Interno através do e-mail 

controleinterno@afonsoclau

dio.es.gov.br

Recebe os anexos de cada serviço 

e publica individualmente no 

Portal da Transparência, bem 

como reúne o conteúdo enviado 

pelos responsáveis.

Fica disponibilizado em aba específica 

de fácil localização no Portal da 

Transparência. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 010 
 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 27/04/2022. 

Ato de aprovação: Decreto N° 146/2022 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 

 

I – FINALIDADE 
 

Regulamento específico para implementação e promoção de Dados Abertos no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a todas as Secretarias Municipais do Poder Executivo Municipal de Afonso Cláudio. 

 

III – CONCEITOS  
 

Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio, produzidos 

como resultado de um processo natural ou artificial; 

Informação: conjunto de dados organizados de tal forma que tenham valor ou 

significado em algum contexto; 

Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não tenha o 

seu acesso restrito por legislação específica; 

Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja 

documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de 

patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização; 

Licença aberta: acordo de fornecimento de dados que conceda amplo acesso para que 

qualquer pessoa os utilize, os reutilize, e os redistribua, estando sujeito a, no máximo, a 

exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença; 

Dados abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato 

aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou 

cruzamento. 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
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A presente Instrução Normativa tem como base: 

 

a) o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que determina 

ao Poder Público a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal  em meios 

eletrônicos de acesso público às informações orçamentárias e prestações de contas; 

b) a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 

da Constituição Federal; 

c) o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do 

Poder Executivo federal. 

 

V - RESPONSABILIDADES  
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa – Unidade Central de Controle 
Interno:  
 

Definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão.  

 

2. Das Unidades Executoras:  
 

Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações, elaboração do Plano de Dados Abertos e à participação no 

processo de atualização;  

 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional; 

 

Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários, velando pelo fiel 

cumprimento da mesma;  

 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, 

dados e informações.  

 

VI - PROCEDIMENTOS  
 

A implementação e promoção de Dados Abertos visa garantir e facilitar o acesso pelos 

cidadãos e sociedade aos dados e informações produzidas ou custodiadas pelo Poder 

Executivo municipal, com os seguintes objetivos: 
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I   – definir, estruturar e coordenar a política de dados abertos, bem como estabelecer o seu 

modelo de funcionamento; 

II – promover o ordenamento na geração, armazenamento, acesso, e compartilhamento de 

dados; 

III- definir e disciplinar os padrões e os aspectos técnicos referentes à disponibilização e 

disseminação de dados; 

IV – apoiar e fornecer suporte para a publicação de dados abertos aos órgãos e entidades 

do Poder Executivo municipal que não possuem prática, cultura e atribuições finalísticas de 

disseminação de dados; 

V – buscar a melhoria contínua da publicação de dados abertos, baseando-se nas melhores 

práticas concebidas nos cenários nacional e internacional; 

VI – promover e apoiar o desenvolvimento da cultura da publicidade de dados e informações 

na gestão pública; 

VII – promover a participação social na construção de um ecossistema de reuso e de 

agregação de valor dos dados públicos. 

A definição dos dados a serem abertos pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio será 

realizada de forma a atender as solicitações internas e externas, considerando sobretudo, o 

grau de relevância das informações para a sociedade, observado pelas demandas 

encaminhadas via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e 

Ouvidoria Municipal (e-Ouv), a capacidade de operacionalização das ações necessárias e o 

alinhamento com os instrumentos de planejamento, de forma a garantir os princípios da 

publicidade e da transparência na administração pública. 

Serão consideradas as seguintes diretrizes:  

1. O grau de relevância para o cidadão, observando-se as demandas encaminhadas pelos 

cidadãos via e-SIC e e-OUV;  

2. O alinhamento com o planejamento estratégico institucional;  

3. Dados armazenados nos sistemas de software internos (disponibilidade dos dados em 

forma eletrônica);  

4. Informações já publicadas no Portal da Transparência da instituição,  
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5. O nível de maturidade da organização das informações e dados existentes nos sistemas 

de softwares. 

Etapas gerais e estratégias para Abertura e Publicação de Dados:  

a) Levantamento do conjunto de dados candidatos à abertura;  

b) Priorização e seleção dos dados a serem abertos;  

c) Definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados e detalhamento de plano 

de ação com metas e prazos;  

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio disponibilizará o Portal de Dados Abertos, que 

será o sítio eletrônico de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, 

informações, aplicativos e serviços relacionados. A data da disponibilização do Portal será 

definida em Plano de Dados Abertos pela equipe de Tecnologia da Informação. 

O andamento das metas, prazos e produtos previstos no Plano de Dados Abertos será 

acompanhado e monitoramento pela Unidade Central de Controle Interno. Anualmente, 

a equipe de TI apresentará um relatório descrevendo o cumprimento das metas 

estabelecidas, estatísticas de consulta aos dados, bem como recomendações sobre as 

medidas a serem adotadas para o aperfeiçoamento da política de abertura dos dados 

institucionais. 

 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Plano de Ação a que se refere esta Instrução Normativa deverá ser elaborado no 

prazo de um ano contado da data da publicação desta Instrução Normativa. 

 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

ou técnicos assim o exigirem. 

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Unidade Central de Controle Interno. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal                    
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 001 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 20/12/2012 
Ato de aprovação: Decreto N° 376/2012 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Disciplinar a elaboração do Plano Plurianual do Município de Afonso Cláudio. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento, previsto no artigo 165 da 
Constituição Federal. 
 
Seu objetivo é definir, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração ao longo de quatro anos, abrangendo três anos de efetivo exercício do gestor 
e um ano que será executado por seu sucessor. 
 
Suas metas devem ser definidas de forma que seja possível acompanhar de forma efetiva 
seu cumprimento e que seja possível avaliar os resultados obtidos durantes e após a 
concretização das mesmas. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 
Constituição Federal: 
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 

I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
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§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
Outras normas: Art. 165 da CF, combinado com o disposto na Lei Orgânica Municipal, Lei 
Federal nº 4.320/1964, Decreto Federal nº 2.829 de 20.10.1998, Portaria MPOG n º 42 de 
14.04.1999, e adicionalmente as demais Normas editadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
 
 
V- RESPONSABILIDADES 
 
Estabelece regras gerais para a elaboração do Plano Plurianual - PPA, na forma exigida 
peloArt. 165, Inciso I, da Constituição Federal, a serem observadas por todas as unidades 
da estrutura organizacional, compreendendo a administração direta e indireta do Poder 
Executivo Municipal. 
 
O Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metasda 
administração públicapara as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 
 
Define conceitos: 
 
a) Diretrizes: São orientações, indicações e princípios estratégicos que nortearão as ações 
do governo municipal durante o período de sua vigência com vistas a alcançar os seus 
objetivos, atendendo os anseios da população e melhorando a sua qualidade de vida. 
 
b) Objetivos: Expressam os problemas diagnosticados que se pretende combater e superar, 
e as demandas existentes que se espera atender, consistindo basicamente na definição dos 
programas de governo, descrevendo a sua finalidade com concisão e precisão. 
 
c) Metas da Administração Pública: São os resultados que se pretendem obter com a 
realização de cada programa. A forma regionalizada poderá ser dividida nas ações do PPA 
por Programas, ou mesmo regiões físicas do município tais como: zona urbana e zona rural 
ou por bairros, distritos, comunidades, povoados etc. 
 
 
VI - PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA 
 
A elaboração do Plano Plurianual será precedida de um inventário das ações do Governo 
Municipal em andamento, bem como do recadastramento de todas as atividades e projeto.  
 
O processo de elaboração deverá contar com a participação popular, na forma exigida pelo 
Art.44, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da 
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Cidade, e será conduzido pela Unidade Central de Planejamento, coordenadas pelo Prefeito 
Municipal, bem como, pelas unidades executoras, com as seguintes responsabilidades: 
 
a) Coordenação Geral: Prefeito Municipal. 
Definição das Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Municipal. 
Prazo: Até 28 de Fevereiro. 
 
b) Unidades Executoras: Secretarias e demais unidades administrativas. 
Levantamento dos Problemas e Elaboração dos Programas. 
Prazo: Até 31 de Maio. 
 
c) Unidade Central de Planejamento: Secretaria Municipal de Planejamento  
Consolidação das Ações, Elaboração do Projeto de Lei e Encaminhamento a Câmara 
Municipal. 
Prazo: Até 30 de Agosto. 
 
Caberá a Secretaria de Planejamento, o desenvolvimento das seguintes ações: 
 
a) Elaborar fluxograma das atividades se for o caso; 
 
b) Desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o registro das 
informações necessárias em cada atividade; 
 
c) Estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao 
processo; 
 
d) Detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem 
executados em cada etapa do processo; 
 
e) Elaborar check-listde controle; 
 
f) Definir cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 
encaminhamento do projeto de lei do PPA à Câmara; 
 
g) Coordenar a realização de diagnóstico da situação em cada uma das Unidades 
Executoras; 
 
h) Diagnosticar em parceria com as Unidades Executoras, as demandas sociais, os 
problemas, melhorias, necessidades e potencialidades que orientarão as futuras ações 
governamentais; 
 
i) Levantar em parceria com as Unidades Executoras os objetivos estratégicos, as diretrizes 
e as informações de caráter geral para fundamentar a elaboração do PPA em consonância 
com o Plano de Governo e o Plano Diretor, se for o caso; 
 
j) Apurar a capacidade de investimento da administração; 
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k) Realizar estudos e pesquisas para identificar os possíveis efeitos dos programas 
instituídos por outros entes no governo local; 
 
l) Especificar em parceria com as Unidades Executoras os programas que serão 
executados, detalhando os recursos a serem utilizados, definindo indicadores, bem como, 
as possíveis ações a serem realizadas (projeto, atividade ou operação especial); 
 
m) Elaborar a primeira versão do projeto de PPA; 
 
n) Discutir o projeto de PPA em audiência pública; 
 
o) Elaborar a ata e concluir o projeto de lei do PPA; 
 
p) Encaminhar a ata e o projeto de lei do PPA ao Poder Legislativo. 
 
 
VII - PROGRAMAS DE GOVERNO 
 
Os programas a serem instituídos pela Unidade de Planejamento em parceria com 
asUnidades Executoras devem especificar: 
 
a) Objetivo; 
b) Órgão responsável; 
c) Valor global; 
d) Prazo de conclusão; 
e) Fonte de financiamento; 
f) Indicador que quantifique a situação que o programa tenha por fim modificar; 
g) Metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo; 
h) Ações não integrantes do Orçamento Geral da União necessárias à consecução do 
objetivo; 
i) Regionalização das metas por Estado. 
 
Os Programas constituídos predominantemente de Ações Continuadas deverão conter 
metas de qualidade e de produtividade, a serem atingidas em prazo definido. 
 
A classificação funcional-programática deverá ser aperfeiçoada de modo a estimular a 
adoção, em todas as esferas de governo, do uso do gerenciamento por Programas. 
 
Os Programas serão estabelecidos em atos próprios do Município, respeitados os conceitos 
definidos no âmbito federal, em portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento. 
 
Será adotado, em cada Programa, modelo de gerenciamento que compreenda: 
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a) Definição da unidade responsável pelo gerenciamento, mesmo quando o Programa seja 
integrado por projetos ou atividades desenvolvidas por mais de um órgão ou unidade 
administrativa; 
b) Controle de prazos e custos; 
c) Sistema informatizado de apoio ao gerenciamento, respeitados os conceitos a serem 
definidos em portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento. 
 
A designação de profissional capacitado para atuar como gerente do Programa será feita 
pelo Prefeito Municipal, ou pelo titular de órgão vinculado à Presidência da República, a que 
estiver vinculado a unidade responsável do Programa. 
 
Será realizada avaliação anual da consecução dos objetivos estratégicos do Município e do 
resultado dos Programas, para subsidiar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias de 
cada exercício. 
 
A avaliação física e financeira dos Programas e dos projetos e atividades que os constituem 
é inerente às responsabilidades da unidade responsável e tem por finalidade: 
 
a) Aferir o seu resultado, tendo como referência os objetivos e as metas fixadas; 
b) Subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos públicos e a 
coordenação das ações de governo; 
c) Evitar a dispersão e o desperdício de recursos públicos. 
 
Para fins de gestão da qualidade, as unidades responsáveis pela execução dos Programas 
manterão, quando couber, sistema de avaliação do grau de satisfação da sociedade quanto 
aos bens e serviços ofertados pelo Poder Público. 
 
Os Programas serão formulados de modo a promover, sempre que possível a 
descentralização, e a integração com possíveis parcerias com o setor privado. 
 
Para orientar a formulação e a seleção dos Programas que deverão integrar o Plano 
Plurianual e estimular a busca de parcerias e fontes alternativas de recursos, serão 
estabelecidos previamente, para o período do Plano: 
 
a) Os objetivos estratégicos; 
b) Previsão de recursos. 
 
As leis de diretrizes orçamentárias conterão, para o exercício a que se referem e dentre os 
Programas do Plano Plurianual, as prioridades que deverão ser contempladas na lei 
orçamentária anual correspondente. 
 
A alteração da programação orçamentária e do fluxo financeiro de cada Programa ficará 
condicionada à informação prévia pelos respectivos gerentes, por meio de sistema 
informatizado, do grau de alcance das metas fixadas. 
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VIII - APÓS APROVAÇÃO DO PPA PELO LEGISLATIVO 
 
Após a aprovação pelo Poder Legislativo a Secretaria de Planejamento deverá tomar as 
seguintes providências: 
 
a) Preparar a sanção e publicação da lei do PPA; 
 
b) Distribuir a Lei do PPA a todas as unidades da estrutura organizacional; 
 
d) Encaminhar tempestivamente o processo físico para o TCE-ES, de acordo com as regras 
estabelecidas no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-ES; 
Prazo: até 31 de dezembro do ano em que foi votada a lei. 
 
Após a publicação da lei de PPA deverão ser observadas as seguintes ações: 
 
Pela Secretaria de Planejamento em parceria com as Unidades Executoras: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do PPA; 
b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA; 
c) Revisar os objetivos e metas estabelecidas no plano, quando for o caso; 
d) Alterar o PPA, observando os critérios e procedimentos estabelecidos na legislação. 

 
IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais 
normas, competentes, que devem ser respeitadas. 
 
Aprovado o projeto lei pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo, a Secretaria de 
Planejamento divulga, publica e distribui o PPA a todas as Unidades. 
 
A publicação do PPA será realizada conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar nº 
101/00 (LRF). 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 
jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle Interno 
a quem compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
Afonso Cláudio, 18 de dezembro de 2012. 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Elaboração do Plano Plurianual de Afonso Cláudio-ES

PREFEITO 
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO

UNIDADES 
EXECUTORAS

LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS

INÍCIO

Elaborar inventário das ações do 
Governo Municipal em andamento, bem 
como do recadastramento de todas as 

atividades e projetos

Organizar o processo de elaboração que 
deverá contar com a participação 

popular e será conduzido pela Unidade 
Central de Planejamento, coordenadas 

pelo Prefeito Municipal, bem como, 
pelas unidades executoras

Definição das Diretrizes, 
Objetivos e Metas da 
Administração Municipal.
Prazo: Até 28 de 
Fevereiro.

Levantamento dos 
Problemas e Elaboração 
dos Programas.
Prazo: Até 31 de Maio.

a) Elaborar fluxograma das atividades se for o caso;
b) Desenvolver formulários e/ou adequar sistemas 
informatizados para o registro das informações 
necessárias em cada atividade;
c) Estabelecer os procedimentos de segurança em 
tecnologia da informação aplicáveis ao processo;
d) Detalhar as análises, confrontações e outros 
procedimentos de controle a serem executados em 
cada etapa do processo;
e) Elaborar check-listde controle;
f) Definir cronograma de atividades, tendo em vista 
o prazo estabelecido para o encaminhamento do 
projeto de lei do PPA à Câmara;
g) Coordenar a realização de diagnóstico da 
situação em cada uma das Unidades Executoras;
h) Diagnosticar em parceria com as Unidades 
Executoras, as demandas sociais, os problemas, 
melhorias, necessidades e potencialidades que 
orientarão as futuras ações governamentais;
i) Levantar em parceria com as Unidades Executoras 
os objetivos estratégicos, as diretrizes e as 
informações de caráter geral para fundamentar a 
elaboração do PPA em consonância com o Plano de 
Governo e o Plano Diretor, se for o caso;
j) Apurar a capacidade de investimento da 
administração;
k) Realizar estudos e pesquisas para identificar os 
possíveis efeitos dos programas instituídos por 
outros entes no governo local;

l) Especificar em parceria com as Unidades 
Executoras os programas que serão executados, 

detalhando os recursos a serem utilizados, 
definindo indicadores, bem como, as possíveis 
ações a serem realizadas (projeto, atividade ou 

operação especial);

Elaboração da primeira versão do PPA
Discutir o projeto de 

PPA em audiência 
pública
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Elaboração da primeira versão do PPA
Discutir o projeto de 

PPA em audiência 
pública

Elabora a ata e conclui o projeto do PPA

Encaminha a ata e o projeto de lei do PPA 
ao Poder Legislativo

FIM

INÍCIO

Preparar a sanção e publicação da lei do PPA

Distribuir a Lei do PPA a todas as unidades da 
estrutura organizacional

Encaminhar tempestivamente o processo físico 
para o TCE-ES, de acordo com as regras 

estabelecidas no Manual de orientação para 
Remessa de Documentos ao TCE-ES;

Prazo: até 31 de dezembro do ano em que foi 
votada a lei

Receber cópia da Lei do 
PPA

Receber cópia da Lei do 
PPA

Após a publicação da lei de PPA deverão ser 
observadas as seguintes ações:

Pela Secretaria de Planejamento em parceria com 
as Unidades Executoras:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do PPA;
b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no 
PPA;
c) Revisar os objetivos e metas estabelecidas no 
plano, quando for o caso;
d) Alterar o PPA, observando os critérios e 
procedimentos estabelecidos na legislação.

a) Acompanhar e fiscalizar a 
execução do PPA;
b) Avaliar o cumprimento 
das metas previstas no PPA;
c) Revisar os objetivos e 
metas estabelecidas no 
plano, quando for o caso;
d) Alterar o PPA, 
observando os critérios e 
procedimentos 
estabelecidos na legislação.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 002 
 

 

Versão: 03 

Aprovação em: 22/03/2021 

Ato de aprovação: Decreto N° 276/2021 

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 

 
 
I – FINALIDADE 
 
Disciplinar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Afonso Cláudio. 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da administração direta e indireta. 

 

III – CONCEITOS 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um dos instrumentos de planejamentos previstos no 

artigo 165 da Constituição Federal. 

 

Seu objetivo é definir, as metas priorizadas, dentre aquelas constantes do PPA para serem 

executadas no ano subsequente ao de sua elaboração, definidos custos de cada ação, e 

redefinindo as metas pretendidas pelos programas no ano conforme disponibilidades 

financeiras ou parcerias a serem firmadas com entidades públicas, privadas ou mesmo 

sociais. 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 
Constituição Federal: 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 

na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento. 

 

Outras normas: Art. 165 da CF, combinado com o disposto na Lei Orgânica Municipal, Lei 

Complementar nº 101/2000 – LRF, Lei Federal nº 4.320/1964, Portaria MPOG n º 42 
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de14.04.1999, e adicionalmente as demais Normas editadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

 
V- RESPONSABILIDADES 
 
Estabelecidas regras gerais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma 

exigida pelo Art. 165, Inciso II, da Constituição Federal, a serem observadas por todas as 

unidades da estrutura organizacional, compreendendo a administração direta e indireta do 

Poder Executivo Municipal. 

 

O texto do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser elaborado nos termos da 

Constituição Federal, art. 165, § 2º, estabelecendo as Diretrizes Orçamentárias do Município 

e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, atendendo as determinações 

impostas Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, em especial das: 

 

a) Metas e prioridades da administração municipal; 

b) Estrutura e organização da lei orçamentária; 

c) Diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 

alterações; 

d) Controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento 

municipal; 

e) Reserva de Contingência; 

f) Cronograma Mensal de Desembolso; 

g) Critérios para Limitação de Empenhos e Execução Financeira; 

h) Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita; 

i) Despesas consideradas irrelevantes; 

j) As disposições relativas ao aumento das despesas com pessoal e encargos sociais; 

k) Condições para contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º 

do art. 57 da Constituição, quando ocorrer gastos superiores a 95% do Limite Legal de 

Gastos com pessoal nos termos do art. 22, Parágrafo único da L.C. 101/00; 

l) Transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que 

autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênios, ajustes e outros congêneres, pelo 

qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de 

contas; 

m) Alterações na legislação tributária do município. 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser acompanhada dos seguintes anexos: 

 

a) Anexo de Riscos Fiscais (Art. 4º, § 3º c/c Art. 5º, III, ambos da L.C. 101/2000); 

b) Anexo de Metas Fiscais (art. 4º, § 1º da L.C. 101/00) contendo: 

b1) Demonstrativo I – Metas Anuais (art. 4º, § 2º, II da L.C. 101/00); 

b2) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior 

(art. 4º, § 2º, I da L.C. 101/00); 

b3) Demonstrativo III – Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três 

exercícios anteriores (art. 4º, § 2º, II da L.C. 101/00); 
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b4) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, III da L.C.101/00); 

b5) Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a alienação de 

ativos (art. 44 da L.C. 101/2000); 

b6) Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime de 

Previdência Próprio dos Servidores (art. 4º, § 2º, IV da L.C. 101/00); 

b7) Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receitas (art. 4º, § 

2º, V da L.C. 101/00); 

b8) Demonstrativo VIII – Margem das Despesas Obrigatórias e de Caráter Continuado 

(art. 4º, § 2º, V da L.C. 101/00). 

 

O processo de elaboração deverá contar com a participação popular, na forma exigida pelo 

Art.44, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade, e será conduzido pela Comissão, presidida pelo(a) Secretário(a) de Planejamento, 

com apoio das unidades executoras, coordenadas pelo Prefeito Municipal, com as seguintes 

responsabilidades: 

 

a) Coordenação Geral: Prefeito Municipal. 

Definição das Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Municipal. 

 

b) Unidades Executoras: Secretarias e demais unidades administrativas. 

Levantamento dos Problemas e Elaboração dos Programas. 

 

c) Equipe de Planejamento: Comissão.  

Conduzir o processo de elaboração e consolidação das ações.  

 

d) Procuradoria: Elaboração do Projeto de Lei e Encaminhamento à Câmara Municipal, bem 

como pela posterior sanção, publicação no diário oficial e encaminhamento imediato a 

Contabilidade para publicação no Portal da Transparência. 

 

Caberá aos seguintes responsáveis o desenvolvimento das ações: 

 

a) Elaborar fluxograma das atividades, se for o caso (Secretaria Municipal de Planejamento); 

b) Desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o registro das 

informações necessárias em cada atividade (Secretaria Municipal de Planejamento); 

c) Estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao 

processo (Secretaria Municipal de Planejamento); 

d) Detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem 

executados em cada etapa do processo e elaborar check-list de controle (Unidade Central 

de Controle Interno); 

e) Criar Comissão com equipe setorial para levantamento das prioridades (Prefeito 

Municipal); 

f) Definir cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 

encaminhamento do projeto da LDO à Câmara (Comissão); 

g) Elaborar o relatório dos projetos em andamento e das despesas de conservação do 

patrimônio e diagnosticar as demandas sociais, os problemas, melhorias, necessidades e 
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potencialidades para as quais deverão ser consignados créditos orçamentários na LOA 

(Comissão e Unidades executoras); 

h) Levantar as metas e prioridades dos objetivos estratégicos, das diretrizes e das 

informações de caráter geral estabelecidos no PPA, voltadas à elaboração da proposta 

orçamentária anual (Comissão); 

i) Definir os programas a serem priorizados (Comissão); 

j) Elaborar o Anexo de Metas Fiscais conforme os dados apresentados pela Comissão 

(Contabilidade); 

k) Elaborar o Anexo de Riscos Fiscais conforme os dados apresentados pela Comissão 

(Contabilidade); 

l) Elaborar a primeira versão do projeto de LDO (Comissão e Procuradoria); 

 

Na elaboração dos anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais deverão ser observadas as 

regras e os modelos constantes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume I 

aprovado pela Portaria Conjunta SOF/STN Nº 03/2008 e posteriores alterações. 

 

Caso os parâmetros macroeconômicos para montagem do cenário fiscal não estejam 

disponíveis na data da elaboração da LDO poderão ser utilizados os dados mais recentes. 

 

Após a aprovação pelo Poder Legislativo a Procuradoria Municipal deverá tomar as 

seguintes providências: 

 

a) Preparar a sanção e publicação da lei do LDO; 

 

b) Comunicar a todas as unidades da estrutura organizacional; 

 

A Contabilidade Municipal publicará no Portal da Transparência e encaminhará 

tempestivamente para o TCE-ES, através do sistema CidadES; 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais 

normas, competentes, que devem ser respeitadas. 

Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 

jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade de Controle Interno a quem 

compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 

 

 

 

Afonso Cláudio, 22 de março de 2021. 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal 



Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Afonso Cláudio-ES

PREFEITO 
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO

UNIDADES 
EXECUTORAS

LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS

INÍCIO

Organizar o processo de elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias

Definição das Diretrizes, 
Objetivos e Metas da 
Administração Municipal.
Prazo: Até 28 de 
Fevereiro.

Levantamento dos 
Problemas e Elaboração 
dos Programas.
Prazo: Até 31 de Março

a) Elaborar fluxograma das atividades, se for o caso;
b) Desenvolver formulários e/ou adequar sistemas 
informatizados para o registro das informações 
necessárias em cada atividade;
c) Estabelecer os procedimentos de segurança em 
tecnologia da informação aplicáveis ao processo;
d) Detalhar as análises, confrontações e outros 
procedimentos de controle a serem, executados em 
cada etapa do processo;
e) Elaborar check-listde controle;
f) Definir cronograma de atividades, tendo em vista 
o prazo estabelecido para o encaminhamento do 
projeto da LDO à Câmara;
g) Elaborar o relatório dos projetos em andamento 
e das despesas de conservação do patrimônio e 
encaminhar ao Poder Legislativo até a data do envio 
do projeto da LDO;
h) Criar equipe setorial para levantamento das 
prioridades;
i) Diagnosticar as demandas sociais, os problemas, 
melhorias, necessidades e potencialidades para as 
quais deverão ser consignados créditos 
orçamentários na LOA;
j) Levantar as metas e prioridades dos objetivos 
estratégicos, das diretrizes e das informações de 
caráter geral estabelecidos no PPA, voltadas à 
elaboração da proposta orçamentária anual;
k) Definir os programas a serem priorizados;
l) Elaborar o Anexo de Metas Fiscais;
m) Elaborar o Anexo de Riscos Fiscais;

Elaboração da primeira versão da LDO
Discutir o projeto da 

LDO em audiência 
pública
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Elabora a ata e conclui o projeto da LDO

Encaminha a ata e o projeto de lei da LDO 
ao Poder Legislativo

FIM

INÍCIO

Preparar a sanção e publicação da LDO

Distribuir a LDO a todas as unidades da estrutura 
organizacional

Encaminhar tempestivamente o processo físico 
para o TCE-ES, de acordo com as regras 

estabelecidas no Manual de orientação para 
Remessa de Documentos ao TCE-ES;

Prazo: até 31 de dezembro do ano em que foi 
votada a lei

Receber cópia da  LDO Receber cópia da  LDO

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 003 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 27/10/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 232/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Tem por finalidade disciplinar e elaborar o projeto Lei de Orçamento Anual do Município de 
Afonso Cláudio e garantir o cumprimento dos prazos de encaminhamentos. 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional dos Poderes Legislativo, Executivo 
no âmbito da administração direta e indireta do Município. 
 
III – CONCEITOS 
 
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
 
 Plano Plurianual - PPA: é o instrumento de médio prazo para planejar, 

estrategicamente, as ações do Governo, pelo período de quatro anos, também 
demonstra as diretrizes, objetivos, metas físicas e financeiras da administração pública; 
 

 Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estabelece as diretrizes, normas, prioridades, 
metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual e constitui elo 
entre o PPA e LOA; 
 

 Lei Orçamentária Anual - LOA: programa as ações do governo a serem executadas 
para tornar possível a concretização das metas planejadas no plano plurianual e 
observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
IV - BASE LEGAL 
 
O fundamento jurídico encontra respaldo no ordenamento jurídico na Constituição Federal 
em seus artigos 165 e 166, Constituição Estadual artigo 162, Lei Federal 4.320/64, Lei 
Orgânica do Município. 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
É de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, dentre outras: 
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 Estabelecer cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 
encaminhamento do projeto da LDO à Câmara Legislativa Municipal; 
 

 Divulgar e implementar a instrução normativa nas áreas executoras e supervisionar a 
sua aplicação; 
 

 Discutir, tecnicamente, com as Unidades Executoras e de Controle Interno, para definir 
as rotinas de trabalho e respectivos procedimentos de controles objeto de alteração, 
atualização ou expansão; 
 

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários das Unidades; 
 

 Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus 
termos. 

 
É de responsabilidade das Unidades e Secretarias: 
 
 Atender as solicitações da Coordenadoria de Planejamento para fornecer informações, 

documentos e contribuir em outras finalidades de sua competência, quando solicitada; 
 

 Informar à Coordenadoria de Planejamento sobre possíveis alterações nos 
procedimentos de trabalho, com a finalidade de obter melhor proveito e eficiência 
operacional; 
 

 Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários da unidade e zelar 
pelo seu cumprimento. 

 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
Compete à Coordenadoria de Planejamento: 
 
 Estabelecer cronograma de atividades, tendo em vista o prazo legal estabelecido para 

encaminhar o projeto da LOA à Câmara; 
 

 Definir métodos e procedimentos para elaboração do PTA / LOA com fundamento na 
LDO e no PPA; 
 

 Analisar o formulário do PTA / LOA do exercício anterior, havendo necessidade de 
adequações realizar-se-ão. 
 

 Elaborar a projeção de receitas observando: 
 

a) Comportamento das receitas dos anos anteriores; 
b) Previsão de transferência de receitas estadual e federal; 
c) Previsão de convênios e repasses. 
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 Definir o teto orçamentário geral observando: 
 

a) Projeções das receitas; 
b) Restrições legais; 
c) Receitas vinculadas. 

 
A Coordenadoria de Planejamento atuará em conjuntos com as demais Secretarias com 
observância dos seguintes fundamentos: 
 
 Realizar reunião com objetivo de orientar a elaboração do PTA / LOA; 

 
 Disponibilizar os dados necessários para elaboração do PTA / LOA observando: 

 
a) Teto orçamentário por secretaria; 
b) Fundamento jurídico; 
c) Formulários e quaisquer outros dados necessários. 

 

 Orientar quanto aos procedimentos a serem adotados por todas as unidades da 
estrutura organizacional com o objetivo de descrever os projetos e atividades, 
considerando os objetivos e as metas definidas para os programas e ações bem como 
os componentes essenciais para a construção da LOA; 
 

 Preencher formulários padronizados para esta finalidade. 
 

 Percebendo a necessidade de adequações no formulário do PTA / LOA do exercício 
anterior (inciso III, art. 7º), elabora a projeção das receitas observando: 

 
a) Comportamento das receitas dos anos anteriores; 
b) Previsão de receitas do governo estadual e federal; 
c) Previsão de convênios e repasses. 

 
As Secretarias tão logo elaborem os projetos e propostas do PTA / LOA, encaminharão à 
Secretaria de Planejamento. 
 
A Coordenadoria de Planejamento analisará os projetos observando se estão de acordo 
com as diretrizes da reunião de orientação, os limites legais e recursos previstos. 
 
Caso perceba alguma inconformidade, devolve-se o projeto para as adequações cabíveis; 
Entendendo pela conformidade tomará os seguintes procedimentos: 
 
a) Incorpora e consolida a proposta do PTA / LOA; 
b) Formaliza e compõe o projeto de lei com todos os elementos legais exigidos; 
c) Encaminha o projeto LOA, à Câmara dos Vereadores. 
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Após aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, a Secretaria de Planejamento 
realizará a publicação da LOA, conforme determina o artigo 48 da lei complementar nº 101 / 
2000 (LRF). 
 
PARA ELABORAR O PROJETO 
 
O Projeto LOA deve prever as receitas, fixar das despesas das Unidades e identificar o 
volume dos recursos destinados aos orçamentos Fiscais e da Seguridade Social. 
 
Observar-se-á os pressupostos e os conteúdos exigidos nas legislações, quais sejam: 
 
a) Quadros orçamentários consolidados; 
b) Tabelas explicativas, contendo estimativas de receita e despesa, em colunas distintas 
com a finalidade de comparar: 

b1) receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou 
a proposta; 
b2) receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
b3) receita prevista para o exercício a que se refere à proposta; 
b4) despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
b5) despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; 
b6) despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta. 

 
Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando as receitas e a despesas 
na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
Discriminação da legislação das receitas e despesas, referentes ao orçamento fiscal e da 
seguridade social; 
 
Declaração em forma de demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 
com os objetivos e metas do Anexo de Metas Fiscais; 
 
Reforço da inclusão de dotação orçamentária de reserva de contingência; 
 
Documento que demonstre as medidas de compensação para renúncia de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; 
 
Reforço de que a consignação de dotação orçamentária para investimento com duração 
superior a um exercício financeiro será permitida se estiver previsto no plano plurianual ou 
em lei que autorize a sua inclusão. 
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a Lei Orçamentária Anual deve obedecer 
às seguintes regras, dentre outras: 
 
a) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que 
as atenderão, constarão na lei orçamentária anual; 
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b) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas 
de crédito adicional; 
 
c) Constatará, separadamente, o refinanciamento da dívida pública, sendo que atualização 
monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do 
índice de preços prevista na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação específica; 
 
d) Vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada; 
 
e) Não consignar dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja prevista no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. 
 
VII – RECEITA 
 
O Executivo elaborará demonstrativo do desdobramento da receita prevista de suas 
Unidades, em metas bimestrais de arrecadação. 
 
Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, as receitas previstas serão desdobradas 
pelo Executivo em metas bimestrais de arrecadação com a especificação em separado, 
quando cabível, das medidas de combate à evasão, sonegação, quantidade e valores de 
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e da evolução do montante dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa. 
 
VIII – REMESSAS 
 
O Executivo encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, até o dia 15 
de janeiro de cada ano, a Lei Orçamentária Anual para o exercício. 
 
IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais 
normas, competentes, que devem ser respeitadas. 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 
jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade de Controle Interno a quem 
compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
Afonso Cláudio, 27 de outubro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual

DEMAIS SECRETARIASSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GABINETE DO PREFEITO

INÍCIO

Estabelecer cronograma de atividades, tendo 
em vista o prazo legal estabelecido para 
encaminhar o projeto da LOA à Câmara

Definir métodos e procedimentos para 
elaboração do PTA / LOA com 
fundamento na LDO e no PPA

Analisar o formulário do PTA / LOA do 
exercício anterior, havendo necessidade de 

adequações realizar-se-ão

Elaborar a projeção de receitas observando:

a) Comportamento das receitas dos anos anteriores;
b) Previsão de transferência de receitas estadual e 
federal;
c) Previsão de convênios e repasses.

Definir o teto orçamentário geral observando:

a) Projeções das receitas;
b) Restrições legais;

c) Receitas vinculadas.

Realizar reunião com objetivo de orientar a elaboração 
do PTA / LOA:

- Disponibilizar os dados necessários para elaboração do 
PTA / LOA observando:

a) Teto orçamentário por secretaria;
b) Fundamento jurídico;
c) Formulários e quaisquer outros dados necessários.

- Orientar quanto aos procedimentos a serem adotados 
por todas as unidades da estrutura organizacional com o 
objetivo de descrever os projetos e atividades, 
considerando os objetivos e as metas definidas para os 
programas e ações bem como os componentes 
essenciais para a construção da LOA;

- Preencher formulários padronizados para esta 
finalidade.

- Percebendo a necessidade de adequações no 
formulário do PTA / LOA do exercício anterior (inciso III, 
art. 7º), elabora a projeção das receitas observando:

a) Comportamento das receitas dos anos anteriores;
b) Previsão de receitas do governo estadual e federal;
c) Previsão de convênios e repasses.

Reunião e cooperação com o a Secretaria 
de Planejamento para andamento da 

elaboração da LOA



b) Previsão de receitas do governo estadual e federal;
c) Previsão de convênios e repasses.

Elaboração do projeto e propostas do 
PTA / LOA

Envio para a Secretara de 
Planejamento

Recebe o projeto e propostas do PTA / LOA 
das secretarias

Analisa os projetos observando se estão de 
acordo com as diretrizes da reunião de 
orientação, os limites legais e recursos 

previstos

Há alguma inconformidade?

Devolve para a secretaria em questão para as 
devidas correções

Recebe, analisa e toma as devidas 
providências

Reenvia para a Secretaria de 
Planejamento

NÃO

SIM

a) Incorpora e consolida a proposta do PTA / 
LOA;
b) Formaliza e compõe o projeto de lei com 
todos os elementos legais exigidos;
c) Encaminha o projeto LOA, à Câmara dos 
Vereadores.

Após aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo 
Executivo, a Secretaria de Planejamento realizará a 
publicação da LOA, conforme determina o artigo 48 da 
lei complementar nº 101 / 2000 (LRF).

O Executivo elaborará demonstrativo do 
desdobramento da receita prevista de suas Unidades, 
em metas bimestrais de arrecadação.

Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, as 
receitas previstas serão desdobradas pelo Executivo 
em metas bimestrais de arrecadação com a 
especificação em separado, quando cabível, das 
medidas de combate à evasão, sonegação, quantidade 
e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 
ativa e da evolução do montante dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa.

Encaminha ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo, até o dia 15 de janeiro de 
cada ano, a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício.

Encaminha ao Gabinete do 
Prefeito para as devidas 

providências
Recebe o LOA



Encaminha ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo, até o dia 15 de janeiro de 
cada ano, a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 004 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 27/10/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 233/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Disciplinar os procedimentos para a convocação e realização de audiências públicas para 
discussão do PPA – Plano Plurianual, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA – 
Lei Orçamentária Anual, e para a avaliação do cumprimento das metas fiscais. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
A Câmara de Vereadores, por tratar-se de órgãos gestores de orçamentos próprios, 
adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora estabelecidos. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Bem, sabemos que após a aprovação da Lei Fiscal, ficou claro que a realização de 
audiências públicas para elaboração do PPA, LDO e LOA é condição de transparência na 
gestão fiscal da Administração Pública. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000: 
 

“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.  
 
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
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durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos.” 

 
Assegurando a exigência contida na Lei Fiscal, em 10 de julho de 2001 foi aprovada a Lei 
Federal n° 10.257 que trata do Estatuto das Cidades, regulamentando os artigos 182 e 183 
da Constituição Federal. 
 
Esta Lei vai mais além e condiciona a realização das audiências públicas como critério 
essencial para a aprovação do PPA, LDO e LOA pela Câmara Municipal. In verbis:  
 

“Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 
 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal; 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
V – (VETADO) 
 
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que 
trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização 
dedebates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do 
planoplurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, 
comocondição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.” 

 
Dessa forma, é essencial que o Poder Executivo convoque audiências públicas para discutir 
com a população local as necessidades de cada comunidade antes de encaminhar o PPA, a 
LDO e a LOA para apreciação do Poder Legislativo. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 -Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SPL, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
Divulgar em todo município por meio da imprensa falada, escrita e, se for o caso, televisiva, 
o dia, a hora e o local onde será realizada a audiência pública; 
 
Convocar a população e as entidades de classe e determinar que sejam nomeados pelas 
comunidades, bairros, glebas, distritos um representante que irá abordar as propostas e 
defende-las na audiência; 
 
O local deve ser um ambiente espaçoso e que comporte os recursos tecnológicos a serem 
usados; 
 
Dispor de recursos tecnológicos tais como: Data Show, Retro Projetor, Mural, Flipsharp e 
outros; 
 
Deverão estar presentes na audiência o Secretário de Administração, Finanças e/ou 
Planejamento o Contador e o Assessor Jurídico e, se possível os demais secretários 
municipais; 
 
Indicar um(a) servidor(a) que anotará os fatos ocorridos e lavrará ata após o encerramento 
da Audiência Pública; 
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A administração deverá elaborar antecipadamente um esboço de propostas e metas 
pretendidas pelo(a) Prefeito(a) para serem apresentadas à população nas mais diversas 
áreas de atuação municipal; 
 
Abrir fala aos representantes da população; 
 
Anotar e discutir a viabilidade e possibilidade de incluir as reivindicações no PPA ou na 
LDO; 
 
As reivindicações que não forem contempladas deverão ter os motivos esclarecidos, ou 
seja, inviabilidade técnica, econômica ou até mesmo social; 
 
É importante não gerar grandes expectativas na população ao aceitar todas as 
reivindicações; 
 
Reivindicações feitas e acatadas na audiência cuja execução seja constatada em estudo 
mais aprofundado como inviável ou impossível posteriormente, face às disponibilidades ou 
outros motivos, devem ser comunicadas à população na audiência seguinte, esclarecendo 
os motivos; 
 
Após encerramento da Audiência Pública lavrar ata e fazer constar a assinatura dos 
representantes da comunidade, da composição da mesa e de alguns cidadãos presentes. 
 
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais 
normas, competentes, que devem ser respeitadas. 
 
O fiel cumprimento desta norma assegurará ampla transparência de divulgação e 
participação popular nas ações de planejamento pertinentes ao PPA, LDO e LOA, bem 
como evidenciará a situação fiscal do município para toda população que passará, a saber, 
as reais condições de investimentos e garantias de serviços públicos essenciais. 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 
jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade de Controle Interno a quem 
compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
Afonso Cláudio, 27 de outubro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos para a convocação e realização de audiências públicas para discussão do PPA – 

Plano Plurianual, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA – Lei Orçamentária Anual

DEMAIS SECRETARIASSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GABINETE DO PREFEITO

INÍCIO

Divulgar em todo município por meio da imprensa 
falada, escrita e, se for o caso, televisiva, o dia, a hora 

e o local onde será realizada a audiência pública

Convocar a população e as entidades de classe e 
determinar que sejam nomeados pelas comunidades, 
bairros, glebas, distritos um representante que irá 
abordar as propostas e defende-las na audiência.

- O local deve ser um ambiente espaçoso e que 
comporte os recursos tecnológicos a serem usados;

- Dispor de recursos tecnológicos tais como: Data 
Show, Retro Projetor, Mural, Flipsharp e outros

Convocar para a audiência o Secretário de 
Administração, Finanças e/ou Planejamento o 
Contador e o Assessor Jurídico e, se possível os 
demais secretários municipais através de ofício

Recebem a convocação

Indicar um(a) servidor(a) que anotará os fatos 
ocorridos e lavrará ata após o encerramento da 
Audiência Pública

Realizar reunião prévia com o prefeito, pois a  
administração deverá elaborar antecipadamente um 
esboço de propostas e metas pretendidas pelo(a) 
Prefeito(a) para serem apresentadas à população nas 
mais diversas áreas de atuação municipal

Realização de reunião para 
esboço de propostas

Durante a audiência pública:

- Abrir fala aos representantes da população;

- Anotar e discutir a viabilidade e possibilidade de 
incluir as reivindicações no PPA ou na LDO;

- As reivindicações que não forem contempladas 
deverão ter os motivos esclarecidos, ou seja, 
inviabilidade técnica, econômica ou até mesmo social;

- É importante não gerar grandes expectativas na 
população ao aceitar todas as reivindicações;

- Reivindicações feitas e acatadas na audiência cuja 
execução seja constatada em estudo mais 
aprofundado como inviável ou impossível 
posteriormente, face às disponibilidades ou outros 
motivos, devem ser comunicadas à população na 
audiência seguinte, esclarecendo os motivos

Após encerramento da Audiência Pública lavrar ata e 
fazer constar a assinatura dos representantes da 
comunidade, da composição da mesa e de alguns 
cidadãos presentes



Após encerramento da Audiência Pública lavrar ata e 
fazer constar a assinatura dos representantes da 
comunidade, da composição da mesa e de alguns 
cidadãos presentes

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 005 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 27/10/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 234/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Tem a finalidade de acompanhar os resultados previstos nos programas do PPA, o 
cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas da LDO do Município de 
Afonso Cláudio. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a Secretaria de Planejamento e todas as secretarias envolvidas na estrutura 
organizacional da Administração Pública do Município de Denise. 
 
 
III – CONCEITO  
 
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
 
Acompanhamento: meio pelo qual é possível monitorar o desempenho, cumprimento das 
metas fiscais e das prioridades e metas definidas na LDO, e difundir as práticas adotadas, 
produzindo aprendizado e aperfeiçoamentos que possam ser compartilhados; 
 
Plano Plurianual – PPA: instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as 
ações do Governo, pelo período de quatro anos. Demonstra as diretrizes, objetivos, metas 
físicas e financeiras da administração pública; 
 
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estabelece as diretrizes, normas, prioridades, 
metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual e constitui elo entre o 
PPA e LOA; 
 
Lei Orçamentária Anual - LOA: programa as ações do governo a serem executadas para 
tornar possível a concretização das metas planejadas no plano plurianual e observância da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
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IV - BASE LEGAL 
 
O fundamento jurídico encontra respaldo no ordenamento jurídico na Constituição Federal 
em seus artigos 165, 166, 167 e Art. 35, § 2º, inciso I das Disposições Transitórias, Lei 
Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00. Lei Orgânica doMunicípio. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
É de responsabilidade da Secretaria de Planejamento: 
 
Definir e atualizar os macrocontroles a serem exercidos em cada uma das Secretarias em 
conjunto com a Unidade Central de Controle Interno; 
 
Definir os critérios para o acompanhamento dos resultados parciais, ao longo do exercício; 
 
Especificar os dados necessários para o acompanhamento evolução fiscal, da execução de 
cada projeto/atividade dos prazos e da forma como os dados serão passados pelas 
Secretarias à Secretaria de Planejamento; 
 
Disponibilizar para as Secretarias, calendário contendo o prazo para o fornecimento dos 
relatórios de controle; 
 
Orientar e disponibilizar para as Secretarias o check-listmínimo a ser contemplado no 
processo de acompanhamento de resultados, elaborar e apresentar relatório; 
 
É de responsabilidade das Unidades e Secretarias envolvidas no Plano Plurianual: 
 
Atender as solicitações da Secretaria de Planejamento para fornecer informações, 
documentos e contribuir em outras finalidades de sua competência, quando solicitada; 
 
Encaminhar à Secretaria de Planejamento relatório mensal, de resultados das metas 
doPPA; 
 
Informar à Secretaria de Planejamento sobre possíveis alterações nas rotinas de trabalho, 
com a finalidade de obter melhor proveito e eficiência operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários da unidade e zelar pelo 
seu cumprimento; 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
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As Secretarias acompanham a execução dos programas (PPA), metas e resultados parciais, 
produzem relatórios, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, ao longo do 
exercício. 
 
Cada Secretaria/Unidade elege um responsável para acompanhar os indicadores dos 
programas definidos no Plano Plurianual. 
 
Os indicadores devem ser acompanhados, mensalmente, por meio de preenchimento de 
fichários individuais de acompanhamento e disponibilizados, quadrimestralmente, à 
Secretaria de Planejamento nos seguintes prazos: 
 

 Primeiro quadrimestre: até último dia útil do mês de maio de cada ano; 
 Segundo quadrimestre: até último dia útil do mês de setembro de cada ano; 
 Terceiro quadrimestre: até último dia útil de janeiro de cada ano. 

 
A Secretaria de Planejamento avalia os relatórios das Secretarias, de acordo com o check-
listmínimo de acompanhamento de resultados. 
 
Caso o relatório não esteja em conformidade com o check-listde acompanhamento de 
resultados, a Secretaria de Planejamento emitirá parecer com recomendações para os 
ajustes e indicará prazo para o devido ajustamento à Secretaria encaminhadora. 
 
Estando o relatório de acompanhamentos de resultados em conformidade, a Secretaria de 
Planejamento tomará os seguintes procedimentos: 
 
Consolida os relatórios por programas; 
 
Confronta os dados obtidos referentes à execução física, com os obtidos por meio do 
controle de execução orçamentária; 
 
Elabora o relatório de gestão; 
 
Encaminha o relatório, depois de observar toda a sistemática, para os Órgãos de Controle, 
Câmara Municipal e demais solicitantes; 
 
Dá publicidade. 
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais 
normas, competentes, que devem ser respeitadas. 
 
O fiel cumprimento desta norma assegurará ampla transparência de divulgação e 
participação popular nas ações de planejamento pertinentes ao PPA, LDO e LOA, bem 
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como evidenciará a situação fiscal do município para toda população que passará, a saber, 
as reais condições de investimentos e garantias de serviços públicos essenciais. 
 
Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de pesquisas 
jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle Interno 
a quem compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsáveis. 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
 
 
Afonso Cláudio, 27 de outubro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Acompanhamento dos resultados previstos nos programas do PPA, cumprimento das metas fiscais e das 

prioridades e metas definidas da LDO 

DEMAIS SECRETARIASSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

INÍCIO

Cada Secretaria/Unidade elege um responsável para acompanhar 
os indicadores dos programas definidos no Plano Plurianual

Os indicadores devem ser acompanhados, mensalmente, por 
meio de preenchimento de fichários individuais de 
acompanhamento e disponibilizados, quadrimestralmente, à 
Secretaria de Planejamento nos seguintes prazos:

- Primeiro quadrimestre: até último dia útil do mês de maio de 
cada ano;
- Segundo quadrimestre: até último dia útil do mês de setembro 
de cada ano;
- Terceiro quadrimestre: até último dia útil de janeiro de cada 
ano.

Elabora e envia o relatório para a 
Secretaria de Planejamento

Recebe e analisa o relatório de acordo 
com check-list de acompanhamento de 

resultados

Está em conformidade com o check-list de 
acompanhamento de resultados?

Emite parecer com recomendações para os 
ajustes e indica prazo para o devido ajustamento

Encaminha o parecer para a secretaria 
correspondente

Recebe, analisa e segue as orientações presentes no 
parecer emitido pela Secretaria de Planejamento

Elabora e reenvia o relatório para 
a Secretaria de Planejamento

- Consolida os relatórios por programas;

- Confronta os dados obtidos referentes à execução 
física, com os obtidos por meio do controle de execução 
orçamentária;

- Elabora o relatório de gestão;

- Encaminha o relatório, depois de observar toda a 
sistemática, para os Órgãos de Controle, Câmara 
Municipal e demais solicitantes;

- Dá publicidade

FIM

NÃO

SIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP Nº 001 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 16/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 176/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I – FINALIDADE 
 
 
Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados para 
tombamento, baixa, movimentação e elaboração do inventário físico de bens móveis e 
imóveis no município de Afonso Cláudio. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
Os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se de órgãos gestores de 
orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora 
estabelecidos. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
 
Sistema de Controle Patrimonial – SCP 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas pela Comissão de Patrimônio para o controle do 
Patrimônio Municipal, abrangendo desde o tombamento, baixa, movimentação até a 
elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis. 
 
Têm como órgão central a Comissão de Patrimônio e como órgãos setoriais todas as 
unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida 
pelo SCP. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Unidade da estrutura organizacional (Secretaria de Administração) à qual compete, de 
acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e 
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procedimentos de controle relativos ao tombamento, baixa, movimentação e elaboração do 
inventário físico de bens móveis e imóveis e orientar os órgãos setoriais para o correto 
exercício dessas atividades. 
 
Senha Eletrônica (password) 
 
Palavra ou código individual, secreto e intransferível, escolhido pelo usuário para confirmar a 
sua identificação em um ambiente computadorizado. 
 
Na execução de um procedimento de controle, a senha eletrônica libera (de forma virtual) 
para a próxima etapa, com recursos da tecnologia da informação, as transações realizadas 
até então, dentro de uma rotina de trabalho. 
 
Processo Administrativo 
 
Pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até 
a emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, com registro das 
etapas percorridas e manifestações, com identificação das datas e dos responsáveis em 
cada etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e Licitações. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
  Lei 4320/64; 

  Lei Complementar 101/00; 
  Lei 8.429/92; 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
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Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
Esta Instrução estabelece normas e procedimentos para o tombamento, baixa, 
movimentação e elaboração do inventário físico de bens públicos municipais. 
 
Compete à pessoa identificada nos Termos de Responsabilidade a responsabilidade pela 
guarda, zelo e pela preservação dos bens móveis alocados sob sua responsabilidade, 
cabendo ainda: 
 
a) A diligência normal empregada para a vigilância dos bens da repartição; 
 
b) A assinatura do formulário Termo de Responsabilidade por bem patrimonial móvel e 
imóvel; 
 
c) A comunicação à Comissão de Patrimônio, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar do conhecimento da ocorrência, no caso de extravio, perda, roubo ou furto (devendo 
registrar o Boletim de Ocorrência) ou qualquer outra anormalidade que ocorra com o 
mobiliário da repartição; 
 
d) A Secretaria de Administração após ser comunicada pela Comissão de Patrimônio deve 
tomar as medidas cabíveis à apuração das responsabilidades dos atos descritos no item 
anterior; 
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e) A obrigação de indenizar a Municipalidade caso seja verificada ausência do mobiliário 
constante de sua carga patrimonial será do responsável pela sua guarda constante dos 
Termos de Responsabilidade quando se tratar de extravio, perda ou danificação permanente 
do bem, sendo este também responsável pelos custos de recuperação ou manutenção de 
bens danificados propositadamente ou por imperícia sob sua responsabilidade; 
 
 
DO TOMBAMENTO 
 
O Tombamento é o ato de incorporar um bem ao cadastro patrimonial, com a numeração e 
a identificação respectiva realizada pela Comissão de Patrimônio, e: 
 
a) Devem ser tombados todos os bens moveis adquiridos por compra com recursos próprios 

ou não, por doação, por permuta, cuja à durabilidade seja superior a 2 (dois) anos e 
sejam compatíveis com a discriminação contida no Anexo I desta norma; 

 
b) O processo de aquisição por permuta ou por compra terá início com o processamento da 

modalidade competente de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade. 
 
 
DA BAIXA 
 
A baixa de bem é sua retirada da carga de Patrimônio Público Municipal, seja por: 
alienação, extravio, furto ou roubo, se tornar inservível ou obsoleto, que estiver sem 
condições de uso e sua recuperação for considerada antieconômica e/ou tecnicamente 
inviável e outros eventos que o desqualifique a utilização; 
 
A baixa deve ser solicitada pelo responsável pela guarda do bem à Comissão de Patrimônio, 
informando os motivos da mesma através de ofício. 
 
Quando se tratar de alienação de bens, esta deve ser procedida nos termos do Art. 17 da 
Lei 8.666/93, e a receita auferida deverá ser obrigatoriamente aplicada conforme 
determinação Art. 44 da Lei Complementar 101/2000. 
 
 
DA MOVIMENTAÇÃO 
 
A movimentação consiste no ato de alterar a alocação de um bem móvel e a respectiva 
carga patrimonial, podendo ocorrer por transferência ou cessão de uso. 
 
a) Transferência é a movimentação de bens móveis entre órgãos integrantes do Poder 

Público Municipal; 
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b) Os bens móveis serão transferidos mediante o encaminhamento de Ofício por parte da 
Secretaria que estiver transferindo esse bem, datadas e assinadas, onde deve constar a 
origem do bem e seu destino. 

 
c) Toda Movimentação de bens móveis é de responsabilidade do órgão cedente até que 

seja acusado o recebimento no destino; 
 
d) É proibida a saída de bens móveis dos setores da administração sem a prévia 

autorização do responsável pela Comissão de Patrimônio. A saída de bens móveis é de 
inteira responsabilidade do secretario em que o bem esteja registrado; 

 
e) Os bens móveis quebrados, obsoletos ou sucateados poderão ser transferidos para um 

lugar adequado sob a responsabilidade da Comissão de Patrimônio, responsável pela 
instauração de processo destinado a sua alienação, sendo vedado ao Órgão, por sua 
conta, descartar, destruir ou doar bem patrimonial; 

 
 
DO INVENTARIO FÍSICO DE BENS PATRIMONIAIS 
 
Inventario físico é o levantamento e a conferência dos bens móveis pertencentes ao Poder 
Público Municipal que permite a Comissão de Patrimônio, que será nomeada através de 
Decreto, verificar o cruzamento das informações obtidas das unidades administrativas com 
aquelas disponíveis no seu Cadastro de Bens Municipais com o objetivo de localizar 
diferenças, atualizarem seu banco de dados e assegurar o rigoroso controle de bens 
patrimoniais, comissão de patrimônio será constituída em forma de Decreto. 
 
A periodicidade da realização do inventario físico, será obrigatório no mínimo uma vez por 
ano, para que seus resultados sejam incorporados ao balanço contábil do encerramento do 
exercício financeiro exigido pelo Tribunal de Contas e ainda: 
 
a) Para propiciar a fiscalização, a qualquer tempo, da regularidade do tombamento dos bens 

moveis e imóveis de acordo com o Cadastro Patrimonial, será garantido a Comissão de 
Patrimônio o livre acesso aos Órgãos do Poder Público; 

 
b) Qualquer bem não encontrado ou não patrimoniado é de responsabilidade do servidor 

identificado no Termo de Responsabilidade que fará a sua regularização no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do “Auto de Infração 
Patrimonial” pela Comissão de Patrimônio; 

 
c) Fica a data limite para a entrega de todo o inventário físico por Secretaria ao setor de 

Almoxarifado e Patrimônio em 31 de dezembro do ano do exercício. 
 
Ficam os órgãos do Poder Público Municipal obrigados a efetuar o levantamento e enviar, 
no prazo de 3 (três) meses a contar da publicação desta instrução, a listagem dos bens que 
se encontram em seus respectivos órgãos. 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O descumprimento das normas estabelecidas para tombamento, movimentação, e 
inventario físico de bens móveis e imóveis constantes desta norma, sujeitará o responsável 
pela unidade administrativa a responder a procedimento administrativo disciplinar. 
 
Integra a presente Instrução Normativa os seguintes anexos: 
 
Anexo I - Equipamentos e Material Permanente relacionado no Anexo IV – 449052 – da 
Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002; 
 
 
Esta instrução entra em vigor a partir da sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 17 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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ANEXO I 
 
Equipamentos e Material Permanente relacionado no Anexo IV – 449052 – da Portaria 
nº 448, de 13 de setembro de 2002. 
 
 
AERONAVES 
Registra o valor das despesas com qualquer tipo de aeronave de asa fixa ou asa rotativa, 
tais como: avião, balão, helicóptero, planador, ultraleve e afins. 
 
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 
Registra o valor das despesas com todos os aparelhos de medição ou contagem. Quando 
estes aparelhos forem incorporados a um equipamento maior serão os mesmos 
considerados componentes, tais como: amperímetro, aparelho de medição meteorológica, 
balanças em geral, bússola, calibrador de pneus, cronômetro, hidrômetro, magnetômetro, 
manômetro, medidor de gás, mira-falante, níveis topográficos, osciloscópio, paquímetro, 
pirômetro, planimetro, psicrômetro, relógio medidor de luz, sonar, sonda, taquímetro, 
telêmetro, teodolito, turbímetro e afins. 
 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
Registra o valor das despesas com todo material considerado permanente, portátil ou 
transportável, de uso em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos de 
qualquer espécie, aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica, aparelho de 
telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector de chamadas telefônicas, fac-
símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor, rádio telegrafia, rádio telex, rádio 
transmissor, secretaria eletrônica, tele-speaker e afins. 
 
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, 
LABORATORIAL E HOSPITALAR 
Registra o valor das despesas com qualquer aparelho, utensílio ou equipamento de uso 
médico, odontológico, laboratorial e hospitalar que não se integrem a instalações, ou a 
outros conjuntos monitores. No caso de fazerem parte de instalações ou outros conjuntos, 
deverão ser considerados componentes, tais como: afastador, alargador, aparelho de 
esterilização, aparelho de Raio X, aparelho de transfusão de sangue, aparelho 
infravermelho, aparelho para inalação, aparelho de ultravioleta, balança pediátrica, berço 
aquecido, biombo, boticão, cadeira de dentista, cadeira de rodas, câmara de infravermelho, 
câmara de oxigênio, câmara de radioterapia, carro-maca, centrifugador, destilador, eletro-
analisador, eletro- cardiográfico, estetoscópio, estufa, maca, medidor de pressão arterial 
(esfignomanômetro), megatoscópio, mesa para exames clínicos, microscópio, tenda de 
oxigênio, termocautério e afins. 
 
 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 
Registra o valor das despesas com instrumentos, aparelhos e utensílios destinados a 
qualquer modalidade de esportes e diversões de qualquer natureza, desde que não 
integrados a instalações de ginásios de esportes, centros esportivos, teatro, cinema, etc, tais 
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como: arco, baliza, barco de regata, barra, bastão, bicicleta ergométrica, carneiro de 
madeira, carrossel, cavalo, dardo, deslizador, disco, halteres, martelo, peso, placar, remo, 
vara de salto e afins. 
 
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
Registra o valor das despesas com aquisição de eletrodomésticos em geral e utensílios, 
com durabilidade superior a dois anos, utilizados em serviços domésticos, tais como: 
aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás, cafeteira elétrica, 
chuveiro ou ducha elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), conjunto de 
chá/café/jantar, escada portátil, enceradeira, exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno 
de microondas, geladeira, grill, liquidificador, máquina de lavar louca, máquina de lavar 
roupa, máquina de moer café, máquina de secar pratos, secador de prato, tábua de passar 
roupas, torneira elétrica, torradeira elétrica, umidificador de ar e afins. 
 
ARMAMENTOS 
Registra o valor das despesas com armas de porte, portáteis transportáveis 
autopropulsionadas, de tiro tenso, de tiro curvo, central de tiro, rebocáveis ou.motorizadas, 
rampas lançadoras de foguetes motorizadas e outros apetrechos bélicos, tais como: Fuzil, 
metralhadora, pistola, revolver e afins. 
  
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
Registra o valor das despesas com coleções bibliográficas de obras científicas, românticas, 
contos e documentários históricos, mapotecas, dicionários para uso em bibliotecas, 
enciclopédias, periódicos encadernados para uso em bibliotecas, palestras, tais como: 
álbum de caráter educativo, coleções e materiais bibliográficos informatizados, dicionários, 
enciclopédia, ficha bibliográfica, jornal e revista (que constitua documentário), livro, mapa, 
material folclórico, partitura musical, publicações e documentos especializados destinados a 
bibliotecas, repertorio legislativo e afins. 
 
DISCOTECAS E FILMOTECAS 
Registra o valor das despesas com discos, CD e coleções de fitas gravadas com músicas e 
fitas cinematográficas de caráter educativo, científico e informativo, tais como: disco 
educativo, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, microfilme e afins. 
 
EMBARCAÇÕES 
Registra o valor das despesas com todas as embarcações fluviais, lacustres ou marítimas 
exceto os navios graneleiros, petroleiros e transportadores de passageiros que são 
considerados como bens imóveis, tais como: canoa, casa flutuante, chata, lancha, navio, 
rebocador, traineira e afins. 
 
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 
Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados em manobras 
militares e paramilitares, bem assim, aqueles utilizados em qualquer patrulhamento 
ostensivo, tais como: barraca, bloqueios, cama de campanha, farol de comunicação – mesa 
de campanha, pára-quedas, pistola de sinalização, sirene de campanha e afins. 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 
Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados na proteção e 
segurança de pessoas ou bens públicos, como também qualquer outro utilizado para 
socorro diverso, ou sobrevivência em qualquer ecossistema, tais como: alarme, algema, 
arma para vigilante, barraca para uso não militar, bóia salva-vida, cabine para guarda 
(guarita), cofre, extintor de incêndio, pára-raio, sinalizador de garagem, porta giratória, 
circuito interno de televisão e afins. 
 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 
Registra o valor das despesas com todos os instrumentos de cordas, sopro ou percussão, 
como também outros instrumentos utilizados pelos artistas em geral, clarinete, guitarra, 
pistão, saxofone, trombone, xilofone e afins. 
 
MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 
Registra o valor das despesas com qualquer máquina, aparelho ou equipamento empregado 
na fabricação de produtos ou no recondicionamento de afins, tais como: balcão frigorífico, 
betoneira, exaustor industrial, forno e torradeira industrial, geladeira industrial, máquina de 
fabricação de laticínios, máquina de fabricação de tecidos e afins. 
 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos não incorporáveis 
a instalações, destinados a geração de energia de qualquer espécie, tais como: alternador 
energético, carregador de bateria, chave automática, estabilizador, gerador, haste de 
contato, NO-BREAK, poste de iluminação, retificador, transformador de voltagem, trilho, 
truck-tunga, turbina (hidrelétrica) e afins. 
 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 
Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados 
em reprografia ou artes gráficas, tais como: aparelho para encadernação, copiadora, 
cortadeira elétrica, costuradora de papel, duplicadora, grampeadeira, gravadora de extenso, 
guilhotina, linotipo, máquina de OFF-Set, operadora de ilhoses, picotadeira, teleimpressora e 
receptadora de páginas e afins. 
 
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
Registra o valor das despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e 
reprodução de sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois 
anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola, equalizador de 
som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, 
microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, sintonizador 
de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-
discos, vídeo-cassete e afins. 
 
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS Em EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejam 
classificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho de ar 
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condicionado, bebedouro – carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva, urna 
eleitoral, ventilador de coluna e de mesa e afins. 
 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados 
em processamento de dados de qualquer natureza, exceto quando for aquisição de peças 
destinadas à reposição diretamente ao equipamento ou mesmo para estoque, tais como: 
caneta óptica, computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos, 
impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, 
monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. 
 
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO 
Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e utensílios utilizados em 
escritório e destinados ao auxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelho rotulador, 
apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitador de metal, compasso, estojo 
para desenho, globo terrestre, grampeador (exceto de mesa), máquina autenticadora, 
máquina de calcular, máquina de contabilidade, máquina de escrever, máquina 
franqueadora, normógrafo, pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), régua de precisão, 
régua T, relógio protocolador e afins. 
 
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 
Registra o valor das despesas com máquinas, ferramentas e utensílios utilizados em 
oficinas mecânicas, marcenaria, carpintaria e serralheria, não incluindo ferramentas que não 
façam parte de um conjunto, nem tão pouco materiais permanentes utilizados em oficinas 
gráficas, tais como: analisador de motores, arcos de serra, bomba para esgotamento de 
tambores, compressor de ar, conjunto de oxigênio, conjunto de solda, conjunto para 
lubrificação, desbastadeira, desempenadeira, elevador hidráulico, esmerilhadeira, extrator 
de precisão, forja, fundidora para confecção de broca, laminadora, lavadora de carro, 
lixadeira, macaco mecânico e hidráulico, mandril, marcador de velocidade, martelo 
mecânico, níveis de aço ou madeira, pistola metalizadora, polidora, prensa, rebitadora, 
recipiente de ferro para combustíveis, saca-pino, serra de bancada, serra mecânica, talhas, 
tanques para água, tarracha, testadora, torno mecânico, vulcanizadora e afins. 
 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 
Registra o valor das despesas com equipamentos destinados a instalação conservação e 
manutenção de sistemas hidráulicos e elétricos, tais como: bomba d’água, bomba de 
desentupimento, bomba de irrigação, bomba de lubrificação, bomba de sucção e elevação 
de água e de gasolina carneiro hidráulico, desidratadora, máquina de tratamento de água, 
máquina de tratamento de esgoto, máquina de tratamento de lixo, moinho, roda d’água e 
afins. 
 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 
Registra o valor das despesas com todas as máquinas, tratores e equipamentos utilizados 
na agricultura, na construção e conservação de estradas, tais como: arado, carregadora, 
ceifadeira, compactador, conjunto de irrigação, conjunto moto-bomba para irrigação, 
cultivador, desintegrador, escavadeira, forno e estufa de secagem ou amadurecimento, 
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máquinas de beneficiamento, microtrator – misturador de ração, moinho agrícola, 
motoniveladora, moto-serra, pasteurizador, picador de forragens, plaina 
terraceadora, plantadeira, pulverizador, de tração animal ou mecânica, rolo compressor, 
roçadeira, semeadeira, silo para depósito de cimento, sulcador, trator de roda e esteira e 
afins. 
 
MOBILIÁRIO EM GERAL 
Registra o valor das despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de 
ambientes, tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço ou 
madeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro, cadeira, cama, 
carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal, criado-
mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, 
flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa, penteadeira, poltrona, porta-
chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais 
e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para 
bandeira (mastro), vitrine e afins. 
 
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 
Registra o valor das despesas com objetos de valor artístico e histórico destinados a 
decoração ou exposição em museus, tais como: alfaias em louça, documentos e objetos 
históricos, esculturas, gravuras, molduras, peças em marfim e cerâmica, pedestais especiais 
e similares, pinacotecas completas, pinturas em tela, porcelana, tapeçaria, trilhos para 
exposição de quadros e afins. 
 
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 
Registra o valor das despesas com animais para trabalho, produção, reprodução ou 
exposição e equipamentos de montaria, tais como: animais não destinados a laboratório ou 
corte, animais para jardim zoológico, animais para produção, reprodução e guarda, animais 
para sela e tração, selas e afins. 
 
VEÍCULOS DIVERSOS 
Registra o valor das despesas com veículos não classificados em subitens específicos, tais 
como: bicicleta, carrinho de mão, carroça, charrete, empilhadeira e afins. 
 
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
Registra o valor das despesas com veículos empregados em estradas de ferro, tais como: 
locomotiva, prancha, reboque, tender, vagão para transporte de carga ou passageiros e 
afins. 
 
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 
Registra o valor das despesas com materiais empregados em imóveis e que possam ser 
removidos ou recuperados, tais como: biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, 
divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, grades e afins. 
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VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 
Registra o valor das despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância, 
automóvel, basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão, 
lambreta, microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica, veículo coletor de 
lixo e afins. 
 
CARROS DE COMBATE 
Registra o valor das despesas com veículos utilizados em manobras militares, tais como: 
auto-choque, blindado, carro-bomba, carro-tanque e afins. 
 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS 
Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos, tais 
como: hélice, microcomputador de bordo, turbina e afins. 
 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO 
Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios de proteção ao vôo, 
tais como: radar, rádio e afins. 
 
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 
Registra o valor das despesas com acessórios para automóveis que possam ser 
desincorporados, sem prejuízo dos mesmos, para aplicação em outro veículo, tais como: ar 
condicionado, capota, rádio/toca-fitas e afins. 
 
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 
Registra o valor das despesas com equipamentos destinados as atividades de mergulho e 
salvamento marítimo. escafandro, jet-ski, tanque de oxigênio e afins. 
 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 
Registra o valor das despesas com equipamentos, peças e acessórios marítimos, tais como: 
instrumentos de navegação, instrumentos de medição do tempo, instrumentos óticos, 
instrumentos geográficos e astronômicos, instrumentos e aparelhos meteorológicos e afins. 
 
EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Registra o valor das despesas com equipamentos e sistema de proteção e vigilância 
ambiental. 
 
EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE 
ESQUADRA 
Registra o valor das despesas com componentes de propulsão de navios da esquadra e 
maquinarias de convés. 
 
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 
Registra o valor das despesas com materiais e equipamentos não classificados em subitens 
específicos. 



Rotinas e os procedimentos de controle a serem observados para tombamento, baixa, 

movimentação e elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCOMISSÃO DE PATRIMÔNIO
UNIDADE ADMINISTRATIVA 
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INÍCIO

Compete à pessoa identificada nos 
Termos de Responsabilidade a 
responsabilidade pela guarda, zelo e 
pela preservação dos bens móveis 
alocados sob sua responsabilidade, 
cabendo ainda:

a) A diligência normal empregada 
para a vigilância dos bens da 
repartição;

b) A assinatura do formulário Termo 
de Responsabilidade por bem 
patrimonial móvel e imóvel;

A comunicação à Comissão de 
Patrimônio, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis a contar do 
conhecimento da ocorrência, no 
caso de extravio, perda, roubo ou 
furto (devendo registrar o Boletim 
de Ocorrência) ou qualquer outra 
anormalidade que ocorra com o 
mobiliário da repartição

Receber e analisar o comunicado 
informando em seguida o ocorrido a 

Secretaria de Administração

Após ser comunicada pela Comissão de 
Patrimônio deve tomar as medidas 

cabíveis à apuração das responsabilidades 
dos atos descritos 

A obrigação de indenizar a 
Municipalidade caso seja verificada 

ausência do mobiliário constante de sua 
carga patrimonial será do responsável 

pela sua guarda constante dos Termos de 
Responsabilidade quando se tratar de 

extravio, perda ou danificação 
permanente do bem, sendo este também 
responsável pelos custos de recuperação 

ou manutenção de bens danificados 
propositadamente ou por imperícia sob 

sua responsabilidade

FIM

INÍCIO
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O Tombamento é o ato de incorporar um 
bem ao cadastro patrimonial, com a 
numeração e a identificação respectiva 
realizada pela Comissão de Patrimônio, e:

a) Devem ser tombados todos os bens 
moveis adquiridos por compra com 
recursos próprios ou não, por doação, por 
permuta, cuja à durabilidade seja superior 
a 2 (dois) anos e sejam compatíveis com a 
discriminação contida no Anexo I desta 
norma;

b) O processo de aquisição por permuta 
ou por compra terá início com o 
processamento da modalidade 
competente de licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade.

FIM
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A baixa de bem é sua retirada da 
carga de Patrimônio Público 
Municipal, seja por: alienação, 
extravio, furto ou roubo, se tornar 
inservível ou obsoleto, que estiver 
sem condições de uso e sua 
recuperação for considerada 
antieconômica e/ou tecnicamente 
inviável e outros eventos que o 
desqualifique a utilização

A baixa deve ser solicitada pelo 
responsável pela guarda do bem à 
Comissão de Patrimônio, informando 
os motivos da mesma através de 
ofício.

Quando se tratar de alienação de 
bens, esta deve ser procedida nos 
termos do Art. 17 da Lei 8.666/93, e a 
receita auferida deverá ser 
obrigatoriamente aplicada conforme 
determinação Art. 44 da Lei 
Complementar 101/2000.

Recebe e analisa o ofício, tomando, 
quando necessário, as medidas cabíveis

FIM
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A movimentação consiste no ato de 
alterar a alocação de um bem móvel e 
a respectiva carga patrimonial, 
podendo ocorrer por transferência ou 
cessão de uso.
Transferência é a movimentação de 
bens móveis entre órgãos integrantes 
do Poder Público Municipal;

Os bens móveis serão transferidos 
mediante o encaminhamento de Ofício 
por parte da Secretaria que estiver 
transferindo esse bem, datadas e 
assinadas, onde deve constar a origem 
do bem e seu destino.

Toda Movimentação de bens móveis é 
de responsabilidade do órgão cedente 
até que seja acusado o recebimento no 
destino.

É proibida a saída de bens móveis dos 
setores da administração sem a prévia 
autorização do responsável pela 
Comissão de Patrimônio. A saída de 
bens móveis é de inteira 
responsabilidade do secretario em que 
o bem esteja registrado

Recebe o pedido e toma as providências 
cabíveis.

É proibida a saída de bens móveis dos 
setores da administração sem a prévia 
autorização do responsável pela Comissão 
de Patrimônio. A saída de bens móveis é 
de inteira responsabilidade do secretario 
em que o bem esteja registrado.

Os bens móveis quebrados, obsoletos ou 
sucateados poderão ser transferidos para 
um lugar adequado sob a 
responsabilidade da Comissão de 
Patrimônio, responsável pela instauração 
de processo destinado a sua alienação, 
sendo vedado ao Órgão, por sua conta, 
descartar, destruir ou doar bem 
patrimonial.

FIM
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Inventario físico é o levantamento e a 
conferência dos bens móveis pertencentes 
ao Poder Público Municipal que permite a 
Comissão de Patrimônio, que será nomeada 
através de Decreto, verificar o cruzamento 
das informações obtidas das unidades 
administrativas com aquelas disponíveis no 
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conferência dos bens móveis pertencentes 
ao Poder Público Municipal que permite a 
Comissão de Patrimônio, que será nomeada 
através de Decreto, verificar o cruzamento 
das informações obtidas das unidades 
administrativas com aquelas disponíveis no 
seu Cadastro de Bens Municipais com o 
objetivo de localizar diferenças, atualizarem 
seu banco de dados e assegurar o rigoroso 
controle de bens patrimoniais, comissão de 
patrimônio será constituída em forma de 
Decreto.

A periodicidade da realização do inventario 
físico, será obrigatório no mínimo uma vez 
por ano, para que seus resultados sejam 
incorporados ao balanço contábil do 
encerramento do exercício financeiro 
exigido pelo Tribunal de Contas e ainda:

Para propiciar a fiscalização, a qualquer 
tempo, da regularidade do tombamento 
dos bens moveis e imóveis de acordo com o 
Cadastro Patrimonial, será garantido a 
Comissão de Patrimônio o livre acesso aos 
Órgãos do Poder Público;

Qualquer bem não encontrado ou não 
patrimoniado é de responsabilidade do 
servidor identificado no Termo de 
Responsabilidade que fará a sua 
regularização no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da data da lavratura 
do “Auto de Infração Patrimonial” pela 
Comissão de Patrimônio;

Fica a data limite para a entrega de todo o 
inventário físico por Secretaria ao setor de 
Almoxarifado e Patrimônio em 31 de 
dezembro do ano do exercício.

Ficam os órgãos do Poder Público Municipal 
obrigados a efetuar o levantamento e 
enviar, no prazo de 3 (três) meses a contar 
da publicação desta instrução, a listagem 
dos bens que se encontram em seus 
respectivos órgãos.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP Nº 002 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 16/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 177/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados para a 
Alienação e Cessão de bens no município de Afonso Cláudio. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
Os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se de órgãos gestores de 
orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora 
estabelecidos. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Sistema de Controle Patrimonial – SCP 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas pela Comissão de Patrimônio para o controle do 
Patrimônio Municipal, abrangendo desde o tombamento, baixa, movimentação até a 
elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis. Têm como órgão central a 
Comissão de Patrimônio e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura 
organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo SCP. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Unidade da estrutura organizacional (Secretaria de Administração) à qual compete, de 
acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e 
procedimentos de controle relativos ao tombamento, baixa, movimentação e elaboração do 
inventário físico de bens móveis e imóveis e orientar os órgãos setoriais para o correto 
exercício dessas atividades. 
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Senha Eletrônica (password) 
 
Palavra ou código individual, secreto e intransferível, escolhido pelo usuário para confirmar a 
sua identificação em um ambiente computadorizado. 
 
Na execução de um procedimento de controle, a senha eletrônica libera (de forma virtual) 
para a próxima etapa, com recursos da tecnologia da informação, as transações realizadas 
até então, dentro de uma rotina de trabalho. 
 
Processo Administrativo 
 
Pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até 
a emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, com registro das 
etapas percorridas e manifestações, com identificação das datas e dos responsáveis em 
cada etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e Licitações. 
 
Alienação: 
 
Processo pelo qual o município transfere o domínio de seus bens a terceiros, mediante 
venda (leilão), permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, obedecidas as exigências legais pertinentes; 
 
Avaliação: 
 
Valor monetário atribuído a um bem patrimonial para fins de aquisição, contabilização e 
alienação, observadas as normas técnicas e legais específicas; 
 
Cessão de Uso: 
 
É a operação que consubstancia a transferência gratuita do uso de certo bem de um órgão 
ou entidade para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 
respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado; 
 
Leilão: 
 
Processo licitatório, autorizado em lei, onde o município tem a possibilidade de desfazer-se 
dos bens patrimoniais móveis inservíveis e/ou obsoletos, através da venda dos mesmos ao 
terceiro que maior lance ofertar à sua aquisição; 
 
Termo de Cessão de Uso: 
 
Instrumento de formalização da cessão de uso dos bens patrimoniais móveis do município. 
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
• Lei 4320/64; 
• Lei Complementar 101/00; 
• Lei 8.429/92; 
• Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LC nº 269/2007); 
• Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução nº 014/2007). 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
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Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
A alienação de bens patrimoniais, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, 
autarquias e fundações. Para os demais, inclusive entidades paraestatais, dependerá de 
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
• Dação em pagamento; 
• Doação, permitida para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer 
esfera do governo; 
• Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X, art. 24 da Lei 
nº 8.666/93; 
 
Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
• Doação - permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de 
alienação; 
• Permuta - permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública. 
 
A Administração poderá conceder Direito Real de Uso de bens imóveis, dispensada 
licitação, quando destinado a outro órgão ou entidade da Administração Pública. 
 
A cessão de bens móveis obedecerá à conveniência administrativa e à sua classificação, 
que deverá ser ocioso ou recuperável. 
 
A cessão de bens imóveis e móveis, com a transferência gratuita de posse e troca de 
responsabilidade, serão, respectivamente, realizados entre órgãos da Prefeitura Municipal e 
entidades da Administração Pública. 
 
A cessão de bens patrimoniais será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual 
constarão a indicação da carga patrimonial da unidade cessionária, o valor de aquisição, 
avaliação ou custo de produção, devendo ser assinado pelo chefe do Patrimônio, após 
anuência da autoridade competente, contida no processo administrativo. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda alienação e cessão de bens patrimoniais móveis e imóveis deverão obedecer ao 
disposto no artigo 17 da Lei nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais. 
 
As cedências ou empréstimos de bens patrimoniais móveis e imóveis, pertencentes ao 
município para terceiros somente ocorrerão quando autorizado pelo Prefeito, depois de 
cumprida as exigências legais e celebrado Termo de Cessão de Uso de Bens. 
 
A entidade beneficiada com o empréstimo terá tratamento de Unidade Administrativa 
recebedora, ficando a ficha de classificação por Órgão arquivada em seu nome. 
 
Através do oficio de Transferência a Unidade de Patrimônio deverá alterar no Sistema o 
termo de responsabilidade pela guarda do bem. 
 
Os processos relativos a contratos de cessão de uso deverão ser formalizados com os 
documentos a seguir relacionados, os quais serão remetidos ao Tribunal de Contas quando 
requisitados pelo Conselheiro Relator, devendo estar à disposição das equipes de auditoria 
durante a fiscalização in loco: 
 
• Cópia do Termo de Cessão de Uso; 
• Cópia da publicação do ato na Imprensa Oficial; 
• Termo de recebimento do bem, firmado pelo cessionário; 
 
As informações deverão ser encaminhadas eletronicamente, de acordo com as regras e 
prazos do sistema de auditoria pública informatizada de contas. 
 
Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pela 
Secretaria Municipal de Administração, Unidade Central de Controle Interno e a Comissão 
do Patrimônio. 
 
O descumprimento das normas estabelecidas para tombamento, movimentação, e 
inventario físico de bens móveis e imóveis constantes desta norma, sujeitará o responsável 
pela unidade administrativa a responder a procedimento administrativo disciplinar. 
 
Esta instrução entra em vigor a partir da sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 18 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Rotinas e procedimentos de controle a serem observados para a Alienação e Cessão de bens
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A Administração poderá conceder Direito Real 
de Uso de bens imóveis, dispensada licitação, 
quando destinado a outro órgão ou entidade 

da Administração Pública.

A cessão de bens móveis obedecerá à 
conveniência administrativa e à sua 

classificação, que deverá ser ocioso ou 
recuperável.

A cessão de bens imóveis e móveis, com a 
transferência gratuita de posse e troca de 
responsabilidade, serão, respectivamente, 
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Pública.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP Nº 003 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 16/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 178/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados nos casos de 
extravio, roubo ou furto de bens no município de Afonso Cláudio. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
A Câmara de Vereadores, os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se 
de órgãos gestores de orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas 
e procedimentos ora estabelecidos. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Sistema de Controle Patrimonial – SCP 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas pela Comissão de Patrimônio para o controle do 
Patrimônio Municipal, abrangendo desde o tombamento, baixa, movimentação até a 
elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis. Têm como órgão central a 
Comissão de Patrimônio e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura 
organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo SCP. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Unidade da estrutura organizacional (Secretaria de Administração) à qual compete, de 
acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e 
procedimentos de controle relativos ao tombamento, baixa, movimentação e elaboração do 
inventário físico de bens móveis e imóveis e orientar os órgãos setoriais para o correto 
exercício dessas atividades. 
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Extravio 
 
É o desaparecimento de bens por furto, roubo ou por negligência do responsável pela 
guarda; 
 
Furto 
 
Crime que consiste no ato de subtrair coisa móvel pertencente à outra pessoa, com a 
vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para outrem; 
 
Roubo 
 
Crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de violência ou 
de grave ameaça; 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
• Lei 4320/64; 
• Lei Complementar 101/00; 
• Lei 8.429/92; 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
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Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
 
Secretário Municipal de Administração: 
 
Informar ao Prefeito a ocorrência de extravio de bens. 
 
 
Titulares das Unidades Administrativas: 
 
Encaminhar, imediatamente, à Secretaria Municipal de Administração, comunicação sobre 
extravio, dano, ou qualquer outro sinistro a bens, e, quando for o caso, já instruída com 
cópia do Boletim de Ocorrência fornecido pela autoridade policial. 
 
 
Todos os servidores do município quanto aos bens patrimoniais móveis 
permanentes: 
 
Comunicar a chefia imediata a ocorrência de qualquer irregularidade que envolva o 
patrimônio do município, apresentando, quando for o caso, o Boletim de Ocorrência 
fornecido pela autoridade policial; 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
O responsável da unidade ou o servidor que detenha carga patrimonial de bem móvel do 
município deverá comunicar à Secretaria Municipal de Administração a ocorrência de 
extravio de bem, providenciando, quando for o caso de roubo ou furto, o Boletim de 
Ocorrência fornecido pela autoridade policial. 
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Ao receber a comunicação do extravio de bens e/ou quando o relatório da Comissão de 
Inventário, Avaliação e Doação apontar extravio de bens, a Secretaria Municipal de 
Administração deverá solicitar se necessária, ao servidor detentor de carga patrimonial e/ou 
a Unidade de Almoxarifado e Patrimônio informações complementares sobre o bem 
extraviado, compilar a documentação, elaborar relatório, encaminhar ao Prefeito que 
autorizará a baixa do bem no Sistema de Controle Patrimonial, e formalizará o processo. 
 
O processo formalizado pela Secretaria Municipal de Administração será encaminhado à 
Assessoria Jurídica, para as providências cabíveis no que tange a regularidade, eficiência e 
legalidade. 
 
A baixa dos bens móveis considerados irrecuperáveis será feita pela Unidade de 
Almoxarifado e Patrimônio, desde que devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal. 
 
Nos casos de venda, doação e extravio, a baixa patrimonial se dará somente após o 
encerramento do processo, de acordo com a ocorrência. 
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As informações deverão ser encaminhadas eletronicamente, de acordo com as regras e 
prazos do sistema de auditoria pública informatizada de contas. 
 
Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pela 
Secretaria Municipal de Administração, Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno 
e a Unidade de Patrimônio. 
 
O descumprimento das normas estabelecidas para tombamento, movimentação, e 
inventario físico de bens móveis e imóveis constantes desta norma, sujeitará o responsável 
pela unidade administrativa a responder a procedimento administrativo disciplinar. 
 
Compõe esta Instrução Normativa: 
 
Anexo 01: Fluxograma de “Providências em Caso de Extravio de Bens”; 
 
Esta instrução entra em vigor à partir da sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 18 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP Nº 004 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 16/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 179/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle à serem observados Garantir a 
legalidade nos processos de desapropriação de bens imóveis, atender legalmente os 
dispositivos contidos na Lei Federal N.º 4.320/1964, na Lei Federal N.º 8.666/1993 e no 
Código Civil Brasileiro. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
A Câmara de Vereadores, os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se 
de órgãos gestores de orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas 
e procedimentos ora estabelecidos. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
 
Sistema de Controle Patrimonial – SCP 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas pela Comissão de Patrimônio para o controle do 
Patrimônio Municipal, abrangendo desde o tombamento, baixa, movimentação até a 
elaboração do inventário físico de bens móveis e imóveis. 
 
Têm como órgão central a Comissão de Patrimônio e como órgãos setoriais todas as 
unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida 
pelo SCP. 
 
 
Órgão Central do Sistema 
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Unidade da estrutura organizacional (Secretaria de Administração) à qual compete, de 
acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e 
procedimentos de controle relativos ao tombamento, baixa, movimentação e elaboração do 
inventário físico de bens móveis e imóveis e orientar os órgãos setoriais para o correto 
exercício dessas atividades. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
• Lei 4320/64; 
• Lei Complementar 101/00; 
• Lei 8.429/92; 
• Decreto-Lei N.º 3.365/1941 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
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Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
  
 
Secretário Municipal de Administração: 
 
Informar ao Prefeito a ocorrência de extravio de bens. 
 
 
Titulares das Unidades Administrativas: 
 
Encaminhar, imediatamente, à Secretaria Municipal de Administração, comunicação sobre 
extravio, dano, ou qualquer outro sinistro a bens, e, quando for o caso, já instruída com 
cópia do Boletim de Ocorrência fornecido pela autoridade policial. 
 
 
Todos os servidores do município quanto aos bens patrimoniais móveis 
permanentes: 
 
Comunicar a chefia imediata a ocorrência de qualquer irregularidade que envolva o 
patrimônio do município, apresentando, quando for o caso, o Boletim de Ocorrência 
fornecido pela autoridade policial; 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
Do Controle Patrimonial 
 
Compete a Unidade de Patrimônio exercer a função de controle dos bens imóveis na 
seguinte forma: 
 
• Cadastrar de imediato e conforme documentação recebida toda e qualquer movimentação 
dos bens imóveis; 
• Proceder tempestivamente a qualquer alteração cadastral decorrente de informações dos 
responsáveis, de visitas in loco ou de inventários; 
• Organizar a documentação geral dos bens imóveis, inclusive quanto ao registro de 
construções realizadas, registros de transferências e outros; 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

• Solicitar as unidades a documentação e informações necessárias ao desempenho da 
função, bem como fornecer documentos e informações com as unidades que se relaciona 
na movimentação de bens e registros cadastrais. 
 
Da Formação do Patrimônio Público 
 
Da Compra: 
 
A compra direta de bens imóveis depende de licitação na modalidade concorrência ou 
dispensa de licitação nos casos previstos na Lei Federal N.º 8.666/1993; 
 
A compra de bens imóveis pelo poder público necessita, com requisitos orçamentários e 
financeiros, de crédito e dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e no Plano Plurianual – PPA, além da estimativa de impacto 
orçamentário e financeiro, declaração do ordenador de despesa sobre a adequação 
orçamentária e previsão de recursos financeiros para a compra; 
 
A Incorporação patrimonial só ocorrerá quando o Município tomar posse do imóvel. A 
Unidade de Patrimônio, deverá fazer vistoria in loco e conferir a documentação recebida, e 
após emitirá o Termo de Responsabilidade á Unidade Administrativa que lhe dará utilização, 
cópia do cadastro efetuado e etiqueta que será colada na documentação; 
 
A documentação recebida deverá conter cópia da matrícula do imóvel, escritura pública ou 
contrato de compra e venda, além de projetos arquitetônicos, quando for o caso. 
 
Da Doação: 
 
Os bens recebidos em doação, em regra, não precisam de autorização legislativa, a 
exceção deverá ser feita quando a doação é com encargos para o Município; 
 
Os bens recebidos em doação deverão ser avaliados para que possam ser cadastrados e 
registrados contabilmente. A avaliação diz respeito ao estado de conservação, a 
documentação, que deverá lavrar a escritura pública e o registro de imóveis, e ao valor de 
mercado; 
 
A unidade de Patrimônio emitirá Termo de Responsabilidade à Unidade Administrativa que 
lhe dará utilização, cópia do cadastro efetuado e etiqueta que será colada na 
documentação, e outra cópia para a Unidade de Contabilidade para fins de contabilização. 
 
 
 
 
 
 
Da Construção: 
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A construção de bens imóveis tratado no conceito e obra que é toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, realizada diretamente pelo Município ou contratada 
com terceiros; 
 
A construção de bens imóveis que interessa a Unidade de Patrimônio é a construção que se 
destinará ao uso de serviços da Administração Pública ou ainda em imóveis que terão 
destinação de interesse social, como loteamentos, casas populares e outros; 
 
A Unidade de Engenharia deverá encaminhar a Unidade de Patrimônio para fins de registro 
das obras concluídas a Certidão de Construção e Carta de Habite-se, acompanhada de 
Certidão Negativa de Débitos do INSS – CND da obra; 
 
Após a conclusão da obra, a Unidade de patrimônio providenciará a devida averbação da 
obra na matrícula no registro de imóveis, e emitirá etiqueta para ser colada no processo e o 
Termo de Responsabilidade à Unidade Administrativa que lhe dará utilização, com cópia 
para a Unidade de Contabilidade para fins de contabilização. 
 
Do Inventário: 
 
Os inventários deverão ser realizados obedecendo alguns princípios, como: 
 
• Instantaneidade: possuir data certa do levantamento; 
• Tempestividade: levar o menor tempo possível; 
• Integridade: deverá atingir todos os itens propostos; 
• Oportunidade: deverá ser escolhida a melhor época para a realização; 
• Especificação: deverá possuir a caracterização dos elementos como qualidade, espécie e 
quantidade; 
• Homogeneidade: os bens deverão ser reduzidos a uma única unidade de medida. 
 
A realização do inventário geral dos bens deriva de obrigação legal previsto no art. 96, da 
Lei Federal N.º 4.320/1964 e deverá ser realizado no mínimo anualmente, por Comissão 
Permanente de Inventário e Avaliação de Bens, designada pelo Prefeito; 
 
O relatório como resultado do inventário geral elaborado pela Comissão Permanente de 
Inventário e Avaliação de Bens será disponibilizado ao Prefeito, a Unidade Central de 
Controle Interno e a Comissão de Patrimônio que fará a atualização e correção dos registros 
e, inclusive, encaminhará para apuração de responsabilidades. 
 
Da Avaliação: 
 
A avaliação significa determinar um valor para determinado bem conforme as 
características, tempo e condições de uso. Somente se avaliará um bem pelo método de 
estimativa, para fins patrimoniais, quando não for possível identificar o valor da aquisição ou 
custo de produção; 
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Todos os bens imóveis para ingresso no cadastro patrimonial precisará possuir valor de 
aquisição, construção, ou serem avaliados; 
 
Todas as alterações cadastrais que decorram de desincorporação, por exemplo uma 
alienação, ou incorporação, por exemplo uma baixa de uso comum, precisa ser avaliados 
para que a contabilidade registro o fato pelo valor atual e não pelo valor histórico; 
 
O município possuirá Comissão Permanente de Inventário e Avaliação de Bens, sendo que 
para a avaliação dos bens que não possuam custo de aquisição ou produção identificável e 
as avaliações individuais de bens por necessidade de incorporação e desincorporação 
patrimonial, deve-se contar com profissional registrado no CREA. 
 
A responsabilidade pela avaliação é do profissional registrado no CREA, onde deverá ainda 
ser emitida e recolhida a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
 
Da Desapropriação 
 
Conceito: 
 
Dentre os atos de intervenção estatal destaca-se a Desapropriação, que é a mais drástica 
das formas de manifestação do poder de império, ou seja, da Soberania interna do Estado 
no exercício de seu domínio eminente sobre todos os bens existentes no território nacional; 
Mas o poder expropriatório, conquanto discricionário nas opções de utilidade pública e de 
interesse social, só é legitimamente exercitável nos limites traçados pela Constituição e nos 
casos expressos em lei, observado o devido procedimento legal; 
 
Desapropriação ou Expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou 
pública de entidade de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus delegados, 
por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro, salvo as execuções constitucionais de pagamento em títulos da 
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área 
urbana não edificada subtilizada ou não utilizada, e de pagamento em títulos da dívida 
agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social; 
 
Com essa conceituação, a desapropriação é o moderno e eficaz instrumento de que se vale 
o Município para remover obstáculos á execução de obras e serviços públicos, para 
propiciar a implementação de planos de urbanização, para preservação do meio ambiente 
contra devastações e poluições, e para realizar a justiça social, com a distribuição de bens 
inadequadamente utilizados pela iniciativa privada; 
 
A desapropriação é assim, a forma conciliadora entre a garantia da propriedade individual e 
a função social dessa mesma propriedade, que exige usos compatíveis com o bem estar da 
coletividade. 
 
Características: 
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As características da desapropriação, no plano teórico e prático, são muitas e diversificadas, 
pelo que só nos ateremos ás mais relevantes para a Administração e para os administrados; 
Desapropriação é a forma originária de aquisição da propriedade, porque não provém de 
nenhum título anterior, e por isso, o bem expropriado torne-se insuscetível de reivindicação 
e libera sem quaisquer ônus que sobre ele incidirem precedentemente, ficando os eventuais 
credores sub-rogados no preço; 
 
A desapropriação é um procedimento administrativo que se realiza em duas fases, a 
primeira de natureza: 
 
• Declaratória consubstanciada na indicação da necessidade ou utilidade pública ou do 
interesse social; 
• Executória compreendendo a estimativa da justa indenização e a transferência do bem 
expropriado para o domínio do expropriante; 
 
É um procedimento administrativo (e não um ato), porque se efetiva através de uma 
sucessão ordenada de atos intermediários (declaração de utilidade, avaliação, indenização), 
visando à obtenção de um ato final, que é a adjudicação do bem ao Poder Público ou ao seu 
delegado beneficiário da expropriação; 
 
Toda desapropriação deve ser precedida de Declaração Expropriatória Regular, na qual se 
indique o bem a ser desapropriado e se especifique sua destinação pública ou de interesse 
social. Não há nem pode haver, desapropriação de fato ou indireta. 
 
Requisitos para a Desapropriação: 
 
Necessidade Pública surge quando a Administração se defronta com situações de 
emergência, que para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transformação urgente 
de bens de terceiros para seu domínio ou uso imediato; 
 
Utilidade Pública apresenta-se quando a transferência de bens de terceiros para a 
Administração é conveniente, embora não seja imprescindível. A Lei geral das 
desapropriações consubstanciou as duas hipóteses em utilidade pública, pois só emprega 
essa expressão em seu texto; 
 
Desapropriação por interesse social é aquela que se declara para promover a justa 
distribuição da propriedade ou condicionar seu uso ao bem-estar social, interesse social não 
é interesse da Administração, mais sim da coletividade administrada, por que os bens 
expropriados por interesse social, na maioria das vezes, o são para traspasse aos 
particulares que lhes possam dar melhor aproveitamento ou utilização em prol da 
comunidade. 
 
Normas Básicas da Desapropriação: 
 
As normas básicas para a Desapropriação acham-se expressas no Decreto-Lei 3.365/41, 
complementado pela legislação subsequente, após esclarecer que todas as entidades 
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constitucionais, União, Estado, Municípios, Distrito Federal e Território Federal podem 
desapropriar em seu próprio beneficio, permite também que o façam em favor de suas 
autarquias, fundações públicas, empresas estatais e concessionários de serviços públicos, 
os quais, depois de decretada a expropriação pelo Poder Público, podem promover em seu 
nome, desde que estejam para isso expressamente autorizados por lei ou contrato; 
 
Por idêntica razão entendemos que as entidades estatais maiores podem decretar a 
expropriação para que as menores a promovam em seu próprio nome, empregando os bens 
expropriados em obras e serviços de seu peculiar interesse ou dando-lhes destinação 
social. 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda desapropriação deverá ter saldo orçamentário e financeiro disponível. 
 
Havendo a necessidade de fazer uma desapropriação a Assessoria Jurídica deverá elaborar 
um Decreto e encaminhará para publicação nos órgãos oficiais de imprensa. 
 
Após a publicação do Decreto a Assessoria Jurídica deverá elaborar o Termo de 
Compromisso com a documentação necessária e encaminhará ao Departamento de 
Contabilidade para procedimentos de registros, que a seguir encaminhará ao Departamento 
de Patrimônio para tomar providencias quanto à escritura pública e registro no patrimônio 
público. 
 
No caso da desapropriação por interesse publico ou interesse social, deverá ser instada à 
Assessoria Jurídica para que tome as providencias legal quanto ao caso, inclusive, quanto 
ao decreto de desapropriação e ajuizamento da competente ação. 
 
Após o transito em julgado da decisão, a Assessoria Jurídica deverá encaminhar cópia do 
processo a Unidade de Patrimônio para as devidas providencias quanto à documentação e 
registro no patrimônio público. 
 
O Departamento de Patrimônio deverá manter arquivada toda a documentação pertinente 
ao Patrimônio, tais como portarias, decretos, e processos relativos a atos de incorporação, 
desincorporação, doação, dação, permuta, alienação e desapropriação dos bens móveis e 
imóveis. 
Constituem condição prévia para desapropriação de bens imóveis urbanos: 
 
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizada; 
 
Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 
 
Considera-se: 
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• Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as 
despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, 
não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 
• Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e 
não infrinja qualquer de suas disposições. 
 
Ressalva-se a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 
As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 
dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização. 
 
A Unidade de Patrimônio deverá manter controle analítico de todos os bens imóveis do 
Município com os respectivos Termos de Responsabilidade; 
 
Toda a incorporação ou desincorporação deverá ter registro analítico no Sistema de 
Patrimônio e sintético no Sistema de Contabilidade; 
 
A Unidade de Patrimônio deverá manter atualizadas as matrículas dos bens imóveis no 
registro de imóveis; 
 
Todas as obras deverão ser averbadas nas respectivas matrículas no registro de imóveis; 
As informações deverão ser encaminhadas eletronicamente, de acordo com as regras e 
prazos do sistema de auditoria pública informatizada de contas. 
 
Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pela 
Secretaria Municipal de Administração, Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno 
e a Unidade de Patrimônio. 
 
O descumprimento das normas estabelecidas para tombamento, movimentação, e 
inventario físico de bens móveis e imóveis constantes desta norma, sujeitará o responsável 
pela unidade administrativa a responder a procedimento administrativo disciplinar. 
 
Esta instrução entra em vigor à partir da sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 18 de outubro de 2012. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Rotinas e procedimentos de controle à serem observados Garantir a legalidade nos processos de desapropriação de 

bens imóveis

DEMAIS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO SETOR DE LICITAÇÃO
SETOR DE 

CONTABILIDADE

INÍCIO

Compete a Unidade de Patrimônio 
exercer a função de controle dos 
bens imóveis na seguinte forma:

- Cadastrar de imediato e conforme 
documentação recebida toda e 
qualquer movimentação dos bens 
imóveis;
- Proceder tempestivamente a 
qualquer alteração cadastral 
decorrente de informações dos 
responsáveis, de visitas in loco ou 
de inventários;
- Organizar a documentação geral 
dos bens imóveis, inclusive quanto 
ao registro de construções 
realizadas, registros de 
transferências e outros;
- Solicitar as unidades a 
documentação e informações 
necessárias ao desempenho da 
função, bem como fornecer 
documentos e informações com as 
unidades que se relaciona na 
movimentação de bens e registros 
cadastrais.

FIM

Atender as solicitações 
da Comissão de 

Patrimônio

INÍCIO

A compra direta de bens 
imóveis depende de 
licitação na modalidade 
concorrência ou dispensa 
de licitação nos casos 
previstos na Lei Federal N.º 
8.666/1993

Efetua Licitação de 
acordo com a Lei Federal 

N° 8.666/1993

A compra de bens imóveis 
pelo poder público 
necessita, com requisitos 
orçamentários e 
financeiros, de crédito e 
dotação orçamentária na 
Lei Orçamentária Anual – 
LOA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e no 
Plano Plurianual – PPA, 
além da estimativa de 
impacto orçamentário e 
financeiro, declaração do 
ordenador de despesa 
sobre a adequação 
orçamentária e previsão de 
recursos financeiros para a 
compra;



D
A

 D
O

A
Ç

Ã
O

D
A

 C
O

M
P

R
A

impacto orçamentário e 
financeiro, declaração do 
ordenador de despesa 
sobre a adequação 
orçamentária e previsão de 
recursos financeiros para a 
compra;

A Incorporação patrimonial só 
ocorrerá quando o Município tomar 
posse do imóvel. A Unidade de 
Patrimônio, deverá fazer vistoria in 
loco e conferir a documentação 
recebida, e após emitirá o Termo de 
Responsabilidade á Unidade 
Administrativa que lhe dará 
utilização, cópia do cadastro 
efetuado e etiqueta que será colada 
na documentação;

FIM

Enviar documentação 
contendo cópia da 
matrícula do imóvel, 
escritura pública ou 
contrato de compra e 
venda, além de projetos 
arquitetônicos, quando for 
o caso, para o Setor de 
Patrimônio tomar as 
devidas providências

Disponibilidade de cópia do 
processo a Unidade 

Responsável pelo pedido 
após o término da Licitação

INÍCIO

Recebe a doação do 
imóvel

A doação envolve 
encargos para o 

munícípo?

SIM

NÃO

Solicita autorização do 
legislativo

Os bens recebidos em doação 
deverão ser avaliados para que 
possam ser cadastrados e 
registrados contabilmente. A 
avaliação diz respeito ao estado de 
conservação, a documentação, 
que deverá lavrar a escritura 
pública e o registro de imóveis, e 
ao valor de mercado;

A unidade de Patrimônio emitirá 
Termo de Responsabilidade à 
Unidade Administrativa que lhe 
dará utilização, cópia do cadastro 
efetuado e etiqueta que será 
colada na documentação, e outra 
cópia para a Unidade de 
Contabilidade para fins de 
contabilização

Recebe o Termo de 
Responsabilidade e lhe dá 

utilização, cópia do 
cadastro efetuado e 

etiqueta que será colada na 
documentação

Recebe cópia do 
cadastro efetuado 

para fins de 
contabilização

FIM



COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

ENVOLVIDA

UNIDADE DE 
ENGENHARIA

SETOR DE 
CONTABILIDADE

SETOR DE 
LICITAÇÃO
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INÍCIO

A construção de bens 
imóveis tratado no 

conceito e obra que é 
toda construção, 

reforma, fabricação, 
recuperação ou 

ampliação, realizada 
diretamente pelo 

Município ou 
contratada com 

terceiros

A construção de 
bens imóveis que 

interessa a Unidade 
de Patrimônio é a 
construção que se 

destinará ao uso de 
serviços da 

Administração 
Pública ou ainda em 
imóveis que terão 

destinação de 
interesse social, 

como loteamentos, 
casas populares e 

outros

A Unidade de 
Engenharia deverá 

encaminhar a 
Unidade de 

Patrimônio para fins 
de registro das 

obras concluídas a 
Certidão de 

Construção e Carta 
de Habite-se, 

acompanhada de 
Certidão Negativa 
de Débitos do INSS 

– CND da obra

Faz o pedido ao 
Setor de Licitação

Efetua a Licitação de 
acordo com a Lei 

8.666/1993

Recebe as 
informações da 

Unidade de 
Engenharia

Após a conclusão da 
obra, a Unidade de 

patrimônio 
providenciará a 

devida averbação 
da obra na 

matrícula no 
registro de imóveis, 
e emitirá etiqueta 
para ser colada no 

processo e o Termo 
de 

Responsabilidade à 
Unidade 

Administrativa que 
lhe dará utilização, 
com cópia para a 

Unidade de 
Contabilidade para 

fins de 
contabilização.

Recebe o Termo de 
Responsabilidade e dá 

utilização ao local

Recebe as 
informações para 

fins de 
contabilização

FIM



COMISSÃO PERMANENTE 
DE INVENTÁRIO E 

AVALIAÇÃO DE BENS

COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO

UNIDADE CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO

PREFEITO

D
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INÍCIO
Os inventários deverão ser 
realizados obedecendo alguns 
princípios, como:

- Instantaneidade: possuir data 
certa do levantamento;
- Tempestividade: levar o menor 
tempo possível;
- Integridade: deverá atingir 
todos os itens propostos;
- Oportunidade: deverá ser 
escolhida a melhor época para a 
realização;
- Especificação: deverá possuir a 
caracterização dos elementos 
como qualidade, espécie e 
quantidade;
- Homogeneidade: os bens 
deverão ser reduzidos a uma 
única unidade de medida.

Designa e nomeia 
Comissão Permanente de 
Inventário e Avaliação de 

Bens

Realização do inventário geral 
dos bens, que deriva de 
obrigação legal previsto no art. 
96, da Lei Federal N.º 4.320/1964 
e deverá ser realizado no mínimo 
anualmente, por Comissão 
Permanente de Inventário e 
Avaliação de Bens, designada 
pelo Prefeito;

Elaboração de relatório como 
resultado do inventário geral 
elaborado pela Comissão 
Permanente de Inventário e 
Avaliação de Bens, que será 
disponibilizado ao Prefeito, a 
Unidade Central de Controle 
Interno e a Comissão de 
Patrimônio que fará a atualização 
e correção dos registros e, 
inclusive, encaminhará para 
apuração de responsabilidades.

Recebe o relatório e 
toma as providências 

necessárias

Recebe o relatório e 
toma as providências 

necessárias

Recebe o relatório e 
toma as providências 

necessárias

FIM



COMISSÃO PERMANANTE DE INVENTÁRIO E 
AVALIAÇÃO DE BENSCOMISSÃO DE PATRIMÔNIO

PROFISSIONAL REGISRADO NO 
CREA

D
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INÍCIO

- A avaliação significa determinar um valor 
para determinado bem conforme as 
características, tempo e condições de uso. 
Somente se avaliará um bem pelo método 
de estimativa, para fins patrimoniais, 
quando não for possível identificar o valor 
da aquisição ou custo de produção;

- Todos os bens imóveis para ingresso no 
cadastro patrimonial precisará possuir 
valor de aquisição, construção, ou serem 
avaliados;

- Todas as alterações cadastrais que 
decorram de desincorporação, por 
exemplo uma alienação, ou incorporação, 
por exemplo uma baixa de uso comum, 
precisa ser avaliados para que a 
contabilidade registro o fato pelo valor 
atual e não pelo valor histórico;

Para a avaliação dos bens que não 
possuam custo de aquisição ou produção 
identificável e as avaliações individuais de 
bens por necessidade de incorporação e 
desincorporação patrimonial, deve-se 
contar com profissional registrado no 
CREA.

Efetua a avaliação emitindo e 
recolhendo a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART.

Possui custo de aquisição ou 
produção identificável?

SIM

Envia para profissional registrado no CREA 
efetuar a avaliação

NÂO

Efetua a avaliação

Envia os resultados para a 
Comissão de Patrimônio

Envia os resultados para a 
Comissão de Patrimônio

Recebe a avaliação e toma as 
devidasprovidências

FIM



SECRETARIA ENVOLVIDA
COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO

PROCURADORIA 
JURÍDICA

SETOR DE 
CONTABILIDADE

D
A

 D
ES

A
P

R
O

P
R

IA
Ç

Ã
O

INÍCIO

Avalia a necessidade da 
desapropriação

Verifica se possui saldo 
orçamentário e financeiro 

disponível, assim como se a 
despesa está prevista no PPA e 

LDO.

Envio o processo para a 
Procuradoria Jurídica

Recebe e analisa o processo

Está de acordo com a Lei N° 3.365/41 
(Lei de Desapropriações)?

Devolve o processo para 
correção

Elabora e publica Decreto 
nos órgãos oficiais de 

imprensa

NÃO

SIM

Recebe o processo, efetua as 
modificações necessárias e 
reenvia para a Procuradoria 

Jurídica

Elabora Termo de 
Compromisso com a 

documentação necessária e 
encaminha ao Setor de 

Contablidade

Recebe o processo e efetua 
os procedimentos de 

registros

Encaminha a Comissão de 
Patrimônio

Recebe o processo e 
providencia a escritura 

pública e registro no 
patrimônio público

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 001 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 23/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 180/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade 
 
 
I - DA FINALIDADE 
 
Estabelecer os procedimentos para a emissão, liquidação, anulação e cancelamento de 
empenho, e inscrição de valores em Restos a Pagar, tendo como ação inicial o recebimento 
de documento para a emissão da nota de empenho, e como ação final a inscrição em 
Restos a Pagar dos empenhos não pagos no exercício. 
 
 
II - DA ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta quando no 
exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa. 
 
 
III - DOS CONCEITOS 
 
Entende-se como Unidades Orçamentárias o segmento da Administração direta a que o 
orçamento do Município consigna dotações específicas para a realização de seus 
programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. 
 
Administração Direta abrange a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
Administração Indireta é o conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica 
própria, compreendendo as autarquias municipais. 
 
O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de atividades de controle exercidas 
no âmbito do Poder Executivo Municipal incluindo as Administrações Direta e Indireta. 
 
As Unidades Executoras são os componentes da estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio-ES, abrangendo as Administrações Direta e Indireta. 
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O ordenador de despesa é a autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, 
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos do Município. 
 
Empenho é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o Município a 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
 
O Plano Plurianual é a Lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
A Lei de Diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da Administração 
Pública Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
 
A Lei Orçamentária Anual é a Lei especial que contém a discriminação da receita e da 
despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
 
Considera-se dotação orçamentária o limite de crédito consignado na Lei de Orçamento ou 
crédito adicional, para atender determinada despesa. 
 
 
IV - DA BASE LEGAL 
 
Integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no 
sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Município, sobre o qual 
dispõem a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964, a Lei Complementar 101 de 
2000, a Portaria 448 de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, Resolução 227 de 2011 do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES 
 
À Secretaria Municipal de Finanças compete: 
 
I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as aplicações dos recursos, assim 
como adoção das medidas com vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro; 
 
II – exercer o controle através dos seus níveis de chefia com observância da legislação e 
das normas que orientam as atividades contábil e financeira; 
 
III – manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às 
entidades credoras; 
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IV – propor a expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de 
dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da execução 
da despesa, com finalidade de promover as informações gerenciais necessárias para a 
tomada de decisões; 
 
V – exercer o acompanhamento do processo de contabilização das despesas; 
 
VI - disponibilizar, mediante solicitação, todos os dados e informações registrados, para fins 
de auditoria e análise; 
 
Compete à Unidade Central de Controle Interno do Município, em especial: 
 
I – analisar a legalidade e legitimidade de todo processo de despesa procedendo a sua 
validação, resguardada a observância das demais normas legais que regem a matéria; 
 
II - verificar o cumprimento desta Instrução Normativa; 
 
Caso identifique alguma irregularidade, inclusive movimentação extra orçamentária em 
desacordo com esta IN, a Unidade Central de Controle Interno do Município deverá formular 
recomendação de solução para as não conformidades apontadas nos relatórios. 
 
As demais Unidades Executoras constantes da estrutura organizacional do Município 
de Afonso Cláudio-ES compete: 
 
I – exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos a sua 
área de atuação, no que tange às atividades específicas ou auxiliares, objetivando a 
observância da legislação; 
 
II – comunicar ao nível hierárquico superior e à Unidade Central de Controle Interno,  para  
as providências necessárias e sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos 
ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, em dano ao 
erário; 
 
III – Propor à Unidade Central de Controle Interno a atualização ou a adequação das 
normas de controle interno. 
 
 
VI - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévia autorização dos ordenadores de 
despesa. 
 
A autorização deverá ser precedida de informações das unidades setoriais de orçamento e 
finanças sobre: 
 
I – propriedade da despesa; 
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II – existência de crédito orçamentário suficiente para atendê-la. 
Serão responsabilizadas, por despesas efetivadas em desacordo com o disposto, as 
autoridades que lhes derem causa. 
 
É vedada a realização de despesas, sem a emissão prévia da nota de empenho. 
 
Quando do recebimento da requisição de empenho serão observados os seguintes 
procedimentos: 
 
I – analisar a requisição e documentos anexo, quanto ao enquadramento da despesa e a 
viabilidade de sua execução, em função do que estabelece o PPA, a LDO, a LOA e a sua 
regularidade perante a LC 101/2000; 
 
II – proceder a reserva de dotação orçamentária para a futura contratação;  
 
III – devolver a requisição ao Departamento de Compras e Licitação. 
 
Se a requisição de empenho não estiver regular em relação aos requisitos analisados, a 
Secretaria de Finanças devolverá a unidade requisitante para ser complementada a 
instrução devida, findo o que, a unidade requisitante procederá o reenvio a Secretaria de 
Finanças. 
 
O empenhamento da despesa será realizado com base no processo administrativo 
encaminhado pelo Departamento de Compras e Licitações. 
 
O valor do empenho não poderá exceder o saldo da dotação. 
 
O empenho poderá ser: 
 
I – ordinário, quando se conheça o montante da despesa, sem parcelamento, seja da 
entrega do material, do serviço ou do pagamento; 
 
II – por estimativa, quando o valor total da despesa não puder ser determinado, podendo,  
contudo, haver parcelamento tanto da entrega do material ou serviço, como do pagamento; 
 
III – global, quando se tratar de despesas contratuais e outras em que se conheça o 
montante, sujeitas, porém, a parcelamento. 
 
Para cada empenho será emitido um documento denominado Nota de Empenho – NE, que 
conterá os seguintes dados: 
 
I – data da emissão da NE;  
II – número da NE; 
III – elemento e subelemento da despesa;  
IV – código de unidade gestora; 
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V – código do credor, nome e dados;  
VI – código da unidade orçamentária;  
VII – programa de trabalho; 
VIII – natureza e classificação econômica da despesa;  
IX – fonte de recursos; 
X – importância numérica e por extenso;  
XI – saldo da dotação orçamentária; 
XII – modalidade do empenho; 
XIII – modalidade e número da licitação ou código da dispensa ou inexigibilidade;  
XIV – número do contrato, quando for o caso; 
XV – número do convênio, quando for o caso;  
XVI – número do processo; 
XVII – especificação detalhada do objeto; 
XVIII – assinatura do servidor responsável pela emissão da NE, do Gerente de Empenho, 
Secretário de Finanças e o ordenador da despesa; 
 
A emissão de Nota de Empenho será precedida de licitação, salvo se houver sido autorizada 
a sua dispensa, inexigibilidade ou suprimento de fundos, mediante ato expresso, nos termos 
da legislação em vigor. 
 
Para a emissão da Nota de Empenho devem ser observadas as Normas da Lei 8.666/93 e 
suas atualizações. 
 
A Nota de Empenho receberá número de registro automático fornecido pelo Sistema de 
Gerenciamento Contábil, no momento de sua emissão. 
 
A Nota de Empenho será impressa, assinada e juntada ao processo de contratação. 
 
Os titulares dos órgãos, dos fundos e das entidades, e respectivos ordenadores de 
despesas, são responsáveis pela priorização dos empenhos das obrigações constitucionais 
e legais de execução, bem como das despesas previstas com água, luz, telefone, diário 
oficial, combustíveis, lubrificantes, franquia postal e outras de caráter continuado para o 
funcionamento normal e regular dos serviços públicos. 
 
Toda anulação de despesa reverterá ao crédito orçamentário correspondente, se ocorrido 
no exercício, ficando os órgãos movimentadores de dotações obrigados a emitir o 
documento de anulação parcial ou total do empenho. 
 
No caso de anulação de nota de empenho, o ordenador da despesa deverá justificá-la no 
campo específico do documento de anulação. 
 
O documento de anulação será impresso, assinado e juntado ao processo de contratação. 
 
O empenho poderá ser anulado nos casos de: 
 
I - despesa empenhada que não for totalmente utilizada;  
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II – serviços contratados e não prestados; 
III – material encomendado não entregue, no todo ou em parte;  
IV – obra não executada; 
V - nota de Empenho extraída incorreta ou indevidamente. 
 
Os compromissos com vigência plurianual serão atendidos por crédito próprio, consignado 
na LOA, devendo a despesa ser empenhada no início do exercício financeiro. 
 
Poderá ser emitida Nota de Empenho complementar desde que esta tenha sido realizada na 
modalidade estimativa ou global, e tenha saldo orçamentário. 
 
O valor do complemento não será incorporado à NE que irá complementar, gerando um 
documento próprio. 
 
O controle do valor empenhado através de uma NE por estimativa ou global será feito, pelo 
Setor de Contabilidade, onde serão registrados os pagamentos, anulações e os 
complementos a ela pertinente, e apurado o saldo existente após cada operação, ou ter 
rotina automatizada dentro do sistema de gerenciamento contábil que permita tal 
procedimento. 
 
Serão empenhados em dotação orçamentária de despesas de exercícios anteriores, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica, os compromissos de pagamento 
criados em virtude de lei e reconhecidos após o encerramento do exercício, não 
processados em época própria e os compromissos reconhecidos após o encerramento do  
exercício correspondente. 
 
O empenhamento de despesas durante o último ano do mandato obedecerá, rigorosamente, 
ao que está disciplinado na LC 101/2000. 
 
O controle e a liquidação da despesa serão exercidos pela Unidade Orçamentária 
responsável pela autorização da despesa. 
 
A liquidação da despesa é a verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito, com o fim de apurar: 
 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;  
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
 
A liquidação da despesa terá por base: 
 
I - o contrato, ajuste ou acordo se houver;  
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva do serviço ou execução 
da obra, que serão juntados ao processo de contratação. 
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Os credores, após o fornecimento do material, prestação do serviço ou execução da obra, 
apresentarão os títulos e documentos, originais, comprobatórios do respectivo crédito. 
 
As contas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone serão 
apresentadas pelos concessionários, diretamente ao encarregado de instruir o processo 
administrativo de pagamento. 
 
A execução de etapa de obra será certificada pelo executor e responsável, mediante 
emissão da planilha de medição detalhada quanto a obra executada, o valor, sua 
localização, o período de execução. 
 
Para a liquidação da despesa, é indispensável constar no processo: 
 
I – nota de empenho; 
II – atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, 
emitido por servidor responsável ou comissão designada pela autoridade competente, 
contendo data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e 
cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que instruírem o processo. 
 
As Unidades Executoras deverão observar os procedimentos que antecedem o 
processamento da liquidação da despesa, inclusive os decorrentes das implementações da 
Execução Orçamentária quanto ao controle e acompanhamento dos contratos, convênios e 
parcerias. 
 
Se o contrato não contiver definição do dia do vencimento da obrigação ou estipular 
pagamentos mensais, será adotado, como data de vencimento da obrigação, 30 (trinta) dias 
contados a partir da data em que for atestado o fornecimento ou a prestação dos serviços, 
ou da data de aprovação da medição, ou da entrega da fatura ou da data final do 
adimplemento da obrigação, conforme determine cada contrato. 
 
As Unidades Executoras deverão atestar, aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, o 
recebimento de bens e/ou a prestação dos serviços, inclusive medições de obras, até 5  
(cinco) dias  úteis,  contados a  partir da entrega  da fatura  ou  de documento equivalente, 
inclusive por meio eletrônico. 
 
Deverá constar do processo, dentre outros elementos, Nota de Empenho, Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal-Fatura ou documento equivalente, a folha de medição ou planilha de cálculo 
discriminativo, demonstrando a composição do valor cobrado (principal e reajustes), 
detalhadamente, subdividindo em material e mão de obra, inclusive para encargos relativos 
aos serviços da dívida e acordos judiciais, assinados pelo Titular da Unidade Executora e 
demais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços ou despesas. 
 
Na ocorrência de infração contratual, o Titular da Unidade Executora manifestar-se-á 
expressamente no processo de liquidação e pagamento, decidindo sobre a aplicação de 
penalidade ou a sua dispensa. 
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Realizada a liquidação da despesa empenhada será gerada e impressa a Nota de 
Liquidação a cargo do Departamento de Contabilidade, contendo toda a documentação 
utilizada na NE, além de constar os dados dos documentos fiscais, ou correspondentes, que 
serviram de base para a liquidação da despesa. 
 
A Nota de Liquidação receberá número de registro automático fornecido pelo Sistema de 
Gerenciamento Contábil, no momento de sua emissão. 
 
Ao responsável pela emissão de NL caberá a verificação prévia da documentação juntada 
quando do ato de liquidação da despesa, bem como a existência dos seguintes requisitos 
para sua emissão: 
 
I - Nota Fiscal/Fatura do material ou da prestação do serviço, ou o RPA, no caso de pessoa 
física; 
 
II - se a despesa não exige Nota Fiscal, observar se houve substituição por documento 
hábil, devidamente atestado; 
 
III - se a especificação, o nome do beneficiário e o valor são os mesmos na proposta de 
compras, na nota de empenho e na nota fiscal; 
 
IV - se a primeira via da nota de empenho está assinada por quem de direito; 
 
V - se os cálculos do valor para pagamento, das obrigações tributárias estão corretos, e se 
as isenções estão justificadas; 
 
VI - atestado expresso de recebimento do material ou da prestação do serviço, feito pelo 
servidor ou comissão designada; 
 
VII - carimbo da Divisão de Patrimônio ou Almoxarifado confirmando que o bem foi 
incorporado ao patrimônio da instituição; 
 
VIII - se for o caso, declaração de que a empresa é instituição de educação ou de 
assistência social a que se refere o art. 12, da Lei 9530, de 10 de dezembro de 1997; 
 
IX - declaração de que a empresa é regularmente inscrita no “Simples Federal” - Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte, ou consulta quanto a opção no sítio da Secretaria da Receita Federal. 
 
X- Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e Certificado de Regularidade junto ao FGTS. 
 
Verificada alguma pendência na documentação, o processo retornará ao órgão de origem 
para cumprir a exigência relatada de forma clara e objetiva, sendo devolvido, o quanto antes 
ao Departamento de Contabilidade para nova verificação. 
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Revestindo-se das formalidades legais, a NL impressa será assinada pelo responsável por 
sua emissão, pelo responsável do Departamento de Contabilidade e pelo Secretário de 
Finanças, que encaminhará o processo para a Tesouraria para ser providenciado o 
pagamento. 
 
O pagamento de despesa somente será efetivado após sua regular liquidação e emissão de 
NL, observado o prazo do vencimento da obrigação e será centralizado na Tesouraria da 
Secretaria de Finanças. 
 
É vedado efetuar pagamento antecipado de despesa. 
 
O disposto neste não se aplica às despesas: 
 
I – com assinatura de jornais, periódicos e outras publicações; 
 
II – quando, excepcionalmente, a peculiaridade da transação exigir pagamento antecipado, 
adotadas as devidas cautelas, pelo que responderá o ordenador da despesa. 
 
O repasse de recursos financeiros para pagamento de despesas será feito mediante 
emissão de relação bancária, preferencialmente, por meio eletrônico ofertado pelo sistema 
financeiro. 
 
A relação bancária conterá um número gerado automaticamente quando da sua geração em 
meio eletrônico. 
 
Os dados relativos ao pagamento serão buscados da NL, e, a despesa será baixada através 
da impressão da Nota de Pagamento de Empenho. 
 
As ordens bancárias serão emitidas diariamente, e não poderão permanecer por mais de 3 
(três) dias úteis pendentes de encaminhamento ao banco. 
 
Em casos excepcionais, os pagamentos poderão ser realizados através da confecção de 
cheques nominais, condicionado à autorização prévia do Secretário Municipal de Finanças. 
 
Os serviços bancários, as aberturas de contas e os pagamentos da Administração Municipal 
serão realizados em instituições financeiras oficiais. 
 
As instituições financeiras colocarão à disposição da Tesouraria os avisos de débito e 
crédito e os extratos bancários das contas. 
 
Os pagamentos devidos pelo Município, em virtude de sentenças judiciais, serão feitos na 
ordem de apresentação dos precatórios. 
 
As retenções tributárias serão realizadas em observância da legislação específica. 
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As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 (trinta e um) de dezembro, nos 
termos da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, consideram-se Restos a Pagar, 
distinguindo- se as processadas das não processadas. 
 
Restos a Pagar Processados são despesas legalmente empenhadas e liquidadas no 
exercício, mas pendente de pagamento, cujo objeto de empenho tenha sido recebido. 
 
Restos a Pagar Não Processados são despesas legalmente empenhadas e não liquidadas 
no exercício, não tendo havido a entrega de material ou a prestação do serviço. 
 
Serão inscritas em Restos a Pagar, de forma automática, desde que na vigência do prazo 
de cumprimento da obrigação, as notas de empenho relativas a: 
 
I – obras ou estudos e projetos de obras, serviços de engenharia e serviços técnicos 
especializados, em fase de execução; 
 
II – material adquirido cuja entrega já tenha sido efetuada; 
 
III - serviços de manutenção de atividade administrativa, prestados inclusive por 
concessionários de serviços públicos, pelo valor correspondente à etapa física executada; 
 
IV – despesas de pessoal e encargos sociais, pelo valor efetivamente realizado; 
 
V – indenizações e restituições ou outras notas de empenho não pagas, ainda que não 
previstas nos incisos precedentes, desde que liquidadas no exercício da vigência do crédito. 
 
Os Restos a Pagar serão financiados a conta de recursos arrecadados durante o exercício 
financeiro em que verificou-se a efetivação do empenho. 
 
A inscrição de despesa em restos a pagar terá validade até 31 de dezembro do ano 
subsequente, permanecendo em vigor, no entanto, o direito do credor por cinco anos, a 
partir da data de inscrição, podendo ser empenhadas e pagas como despesas de exercícios 
anteriores. 
 
É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 
 
Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício. 
 
 
VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Todos os empenhos e notas de liquidação da despesa estarão disponíveis em tempo real no 
portal da transparência. 
 
A programação e execução orçamentária e financeira e os procedimentos contábeis 
especificados neste Instrumento Normativo observarão, ainda, as normas fixadas na Lei 
Complementar no 101/2000, na Lei federal no 4.320/64 e nas demais disposições legais 
pertinentes. 
 
O Departamento de Contabilidade expedirá Instruções Normativas e prestará orientações 
técnicas quanto aos casos omissos no mesmo. 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da SCI N° 
001/2012, bem como manter o processo de melhoria contínua. 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
 
 
Afonso Cláudio, 23 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Procedimentos para a emissão de empenho, liquidação e pagamento

SETOR DE COMPRAS E 
LICITAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA ENVOLVIDA

EM
IS

SÃ
O

 D
E 

EM
P

EN
H

O

INÍCIO

Recebe o pedido de empenho

Analisa a requisição e 
documentos anexo, quanto ao 
enquadramento da despesa e a 
viabilidade de sua execução, em 
função do que estabelece o PPA, 
a LDO, a LOA e a sua 
regularidade perante a LC 101/
2000

Procede a reserva de dotação 
orçamentária para a futura 
contratação

Elabora o pedido de compra

Recebe o pedido de compra, 
toma as medidas cabíveis e 
envia para a Secretaria de 

Finanças

Existem erros no processo?

Envia para a Secretaria 
solicitante para correção

Recebe o processo, providencia 
as correções e reenvia para a 

Secretaria de Finanças

SIM

NÃO

Emite a Nota de Empenho

FIM

INÍCIO

Envia pedido de liquidação para a 
Secretaria de Finanças



Envia pedido de liquidação para a 
Secretaria de Finanças

Recebe o pedido de liquidação

O responsável pela emissão da 
Nota de Liquidação deverá 
verificar os seguintes itens:

I - Nota Fiscal/Fatura do material 
ou da prestação do serviço, ou o 
RPA, no caso de pessoa física;

II - se a despesa não exige Nota 
Fiscal, observar se houve 
substituição por documento 
hábil, devidamente atestado;

III - se a especificação, o nome do 
beneficiário e o valor são os 
mesmos na proposta de 
compras, na nota de empenho e 
na nota fiscal;

IV - se a primeira via da nota de 
empenho está assinada por 
quem de direito;

V - se os cálculos do valor para 
pagamento, das obrigações 
tributárias estão corretos, e se as 
isenções estão justificadas;

VI - atestado expresso de 
recebimento do material ou da 
prestação do serviço, feito pelo 
servidor ou comissão designada;

VII - carimbo da Divisão de 
Patrimônio ou Almoxarifado 
confirmando que o bem foi 
incorporado ao patrimônio da 
instituição;

VIII - se for o caso, declaração de 
que a empresa é instituição de 
educação ou de assistência social 
a que se refere o art. 12, da Lei 
9530, de 10 de dezembro de 
1997;

IX - declaração de que a empresa 
é regularmente inscrita no 
“Simples Federal” - Sistema 
Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte, ou consulta 
quanto a opção no sítio da 
Secretaria da Receita Federal.

X- Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS; Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS; 
Certidão Negativa Conjunta da 
Receita Federal do Brasil; 
Certidão Negativa Estadual do 
SEFAZ; Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas.

Devolve o pro cesso para a 

O processo possui erros?

Recebe o processo, corrige as 

SIM

NÃO



P
A

G
A

M
EN

TO
LI

Q
U

ID
A

Ç
Ã

O

Devolve o pro cesso para a 
Secretaria responsável

O processo possui erros?

Recebe o processo, corrige as 
informações e reenvia para a 

Secretaria de Finanças

Emite a Nota de Liquidação e 
Ordem de Pagamento

SIM

FIM

INÍCIO

O processo contendo a Nota de 
Liquidação e Ordem de 
Pagamento é enviado a 

Tesouraria

O repasse de recursos financeiros 
para pagamento de despesas 

será feito mediante emissão de 
relação bancária, 

preferencialmente, por meio 
eletrônico ofertado pelo sistema 

financeiro.

Os dados relativos ao pagamento 
serão buscados da NL e a 

despesa será baixada através da 
impressão da Nota de 

Pagamento de Empenho.

Emite e Nota de Pagamento e 
Cheque para cobrir a despesas 

em questão

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 002 
 

 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 23/09/2014 

Ato de aprovação: Decreto N° 181/2014 

Versão anterior: 2012 

Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade 

 
 
I - DA FINALIDADE 
 
Esta Instrução Normativa tem como finalidade estabelecer os procedimentos e normas de 

geração e consolidação dos demonstrativos contábeis. 

 
 
II - DA ABRANGÊNCIA 
 
Abrange em especial a Gerência de Contabilidade da Secretaria de Finanças do Município, 

e das entidades da Administração Indireta quando no exercício de atividades relacionadas a 

esta Instrução Normativa. 

 
 
III - DOS CONCEITOS 
 
Entende-se como Sistema de Contabilidade na área pública a representação de uma 

estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e 

evidenciação dos atos e fatos da gestão do patrimônio público, e tem como objetivo fornecer 

aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza 

orçamentária e econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público, 

em apoio ao processo de tomada de decisão à adequada prestação de contas e o 

necessário suporte para a instrumentalização do controle social. 

 

As Unidades Executoras são os componentes da estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio, abrangendo as Administrações Direta e Indireta. 

 

O Sistema Orçamentário é a estrutura onde se registra, processa e evidencia os atos e fatos 

relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. 

 

O Sistema Financeiro é conceituado como a estrutura onde são registrados e processados a 

arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra orçamentária, bem 

como as disponibilidades no início e final do exercício. 

 
O Sistema Patrimonial registra os bens móveis, imóveis, créditos, obrigações, valores, 

movimento de almoxarifado,  inscrição e baixa de ativos e passivos, incorporações e 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

desincorporações de bens independentes da execução orçamentária, isto é, sem 

movimentação financeira, a superveniências e insubsistências ativas e passivas. 

 

A Consolidação das Demonstrações Contábeis consiste no processo que ocorre pela soma 

ou pela agregação de saldos ou grupos de contas, excluídas as transações entre entidades 

incluídas na consolidação, formando uma unidade contábil consolidada. 

 

Administração Direta abrange a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio. 

 

Administração Indireta é o conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica 

própria, compreendendo as autarquias municipais. 

 
 
IV - DA BASE LEGAL 
 
Integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no 

sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Município, sobre o qual 

dispõem a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964, a Lei Complementar 101 de 

2000, Resolução 174 de 2002, e suas atualizações, e 227 de 2011 do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo e os Princípios Fundamentais da Contabilidade. 

 
 
V - DAS RESPONSABILIDADES 
 
Ao responsável pelo Sistema de Contabilidade compete: 
 

I – promover a divulgação e implementação desta IN mantendo-a atualizada; 

 

II – exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções normativas a 

que o Sistema de Contabilidade esteja sujeito; 

 

III – promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade Central de 

Controle Interno, visando constante aprimoramento das instruções normativas; 

 

IV – manter a IN à disposição de todos os servidores relacionados ao Sistema de 

Contabilidade; 

 

V – manter escrituração simultânea nos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; 

 

VI – providenciar a geração e consolidação dos demonstrativos contábeis. 

 
Às demais Unidades Executoras do Sistema de Contabilidade compete: 
 
I – atender às solicitações do responsável pelo Sistema de Contabilidade quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
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II – alertar ao responsável pelo Sistema de Contabilidade sobre as alterações que se 

fizerem necessárias nos procedimentos de trabalho; 

 

III – realizar as atividades sob sua responsabilidade na presente instrução normativa; 

 

IV – atentar para a periodicidade da efetiva contabilização das operações; 

 

V – verificar se as consignações e contribuições a recolher estão sendo recolhidos aos 

órgãos de direito e dentro do prazo legal; 

 

VI – verificar se os impostos estão sendo retidos na fonte na forma determinada pelo Código 

Tributário; 

 

VII – atentar para a exatidão dos registros com a documentação original;  

 

VIII – elaborar demonstrativo dos extratos e conciliações; 

 

IX – cumprir as determinações desta IN. 

 

A Unidade Central de Controle Interno compete: 
 
I – prestar apoio técnico, em especial quanto à identificação e avaliação dos pontos de 

controle e respectivos procedimentos; 

 

II - verificar o cumprimento desta Instrução Normativa; 

 

Caso identifique alguma irregularidade, a Unidade Central de Controle Interno do Município 

deverá formular recomendação de solução para as não conformidades apontadas nos 

relatórios. 

 
VI - DOS PROCEDIMENTOS 
 
No final de cada exercício, os resultados gerais da Administração deverão ser demonstrados 

no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração 

das Variações Patrimoniais, na Dívida Flutuante e na Dívida Fundada. 

 

O Balanço Orçamentário representará as receitas estimadas e as despesas fixadas no 

orçamento em confronto, respectivamente, com as receitas arrecadadas e com as despesas 

realizadas. 

O Balanço Financeiro apresentará as receitas e as despesas orçamentárias executadas, 

bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados 

com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o 

exercício seguinte. 
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O Balanço Patrimonial demonstrará os componentes patrimoniais do Município, 

classificados nos seguintes grupos: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, 

passivo permanente, saldo patrimonial e as contas de compensação. 

 

A Demonstração das  Variações Patrimoniais evidenciará  as alterações verificadas no 

patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício. 

 

A Dívida Flutuante compreenderá as dívidas de curto prazo resultantes de empenhos não 

pagos até o encerramento do exercício financeiro, e os depósitos momentâneos ou 

transitórios em moeda corrente e os empréstimos para cobrir insuficiência momentânea de 

caixa e as consignações. 

 

A Dívida Fundada compreenderá o montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeira do ente, assumidas em virtude de leis, contrato, convênios ou tratados 

e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 

 

Para ser efetuada a consolidação das Demonstrações Contábeis a Administração Direta, 

Indireta e o Poder Legislativo deverão elaborar, respectivamente, as Demonstrações 

Contábeis e encaminhar ao Departamento de Contabilidade do Poder Executivo para fins de 

consolidação, até o dia 15 de Fevereiro do exercício subsequente. 

 

O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta norma pelos diversos setores e 

departamentos deste Município, que fornecem informações à Contabilidade, necessárias 

para elaboração dos Demonstrativos e entrega dos relatórios obrigatórios conforme a 

legislação vigente, que vier a ocasionar dificuldade ou impedir o cumprimento dos prazos 

legais pelo Departamento de Contabilidade, será responsabilizado de forma 

administrativa e civilmente da forma prevista na lei. 

 

Os Demonstrativos Contábeis aqui explanados deverão ser assinados pelo Prefeito 

Municipal, Contador Responsável e Secretário de Finanças. 

 

O Contador responsável deverá consolidar as Demonstrações Contábeis recebidas do 

Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Indireta, e encaminhar a prestação de  

contas até o dia 15 de março a Unidade Central de Controle Interno do Município para emitir 

parecer, e posteriormente providenciar seu envio ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 

31 de março. 

 

O Poder Executivo deverá encaminhar a Prestação de Contas Anual, através da 

alimentação do Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN no sítio www.caixa.gov.br 
para a Secretaria do Tesouro Nacional, com cópia, homologada pela Caixa Econômica 

Federal até o dia 30 de abril do ano subsequente. 

 

O Poder Executivo deverá prestar contas ao Poder Legislativo de acordo com legislação 

vigente, até o dia 31 de março do exercício financeiro subsequente. 
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O Departamento de Contabilidade deverá manter em pastas organizadas, em arquivo 

próprio, toda documentação de comprovação de receita e despesa para fins de fiscalização 

pela Unidade Central de Controle Interno e Tribunal de Contas do Estado. 

 

As entidades do setor público devem desenvolver procedimentos que garantam a 

segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis 

mantidos em sistemas eletrônicos. 

 

Os prazos de envio das informações constantes das Resoluções Normativas, manuais de 

orientação de remessa de documentos ao TCE e outros que venham a ser editados, 

deverão ser cumpridos fielmente. 

 

As demonstrações contábeis serão disponibilizadas para a sociedade das seguintes formas: 

 

I - remessa aos órgãos de controle interno e externo, 

II - disponibilização em meios de comunicação eletrônicos de acesso público. 

 
VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No processo de consolidação de demonstrações contábeis devem ser consideradas as 

relações de dependência orçamentária ou regimental entre as entidades do setor público. 

 

Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação devem ser realizados 

em documentos auxiliares, não originando nenhum tipo de lançamento na escrituração das 

entidades que formam a unidade contábil. 

 

As demonstrações contábeis das entidades do setor público, para fins de consolidação, 

devem ser levantadas na mesma data. 

 

As demonstrações contábeis consolidadas devem ser complementadas por notas 

explicativas para informações relevantes àquelas não suficientemente evidenciadas ou não 

constantes nas demonstrações contábeis. 

 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da IN SCI N° 

001/2012, bem como manter o processo de melhoria contínua. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 

 

Afonso Cláudio, 23 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos e normas para consolidação da Prestação de Contas Anual

SECRETARIA DE 
FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE PREFEITO UCCI

INÍCIO

Para ser efetuada a consolidação 
das Demonstrações Contábeis a 
Administração Direta, Indireta e 
o Poder Legislativo deverão 
elaborar, respectivamente, as 
Demonstrações Contábeis e 
encaminhar ao Departamento de 
Contabilidade do Poder 
Executivo para fins de 
consolidação, até o dia 15 de 
Fevereiro do exercício 
subsequente.

No final de cada exercício, os 
resultados gerais da 
Administração deverão ser 
demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço 
Financeiro, no Balanço 
Patrimonial, na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, na 
Dívida Flutuante e na Dívida 
Fundada.

Envia as Demonstrações 
Contábeis para o Secretário de 

Finanças assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Recebe as Demonstrações 
Contábeis e envia para o Prefeito 

assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Recebe as Demonstrações 
Contábeis assinadas e envia para 

a UCCI

Recebe as Demonstrações, 
emite parecer e encaminha 

para o TCE

FIM

Encaminha a Prestação de Contas 
Anual, através da alimentação do 
Sistema de Coleta de Dados 
Contábeis – SISTN no sítio 
www.caixa.gov.br para a 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
com cópia, homologada pela 
Caixa Econômica Federal até o 
dia 30 de abril do ano 
subsequente.



com cópia, homologada pela 
Caixa Econômica Federal até o 
dia 30 de abril do ano 
subsequente.

Presta contas ao Poder 
Legislativo de acordo com 
legislação vigente, até o dia 31 
de março do exercício financeiro 
subsequente.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 23/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 182/2014 
Versão Anterior: 2012 
Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade 
 
 
I - DA FINALIDADE 
 
Esta Instrução Normativa tem como finalidade estabelecer os procedimentos e normas a 
serem adotados quando da geração e publicação dos demonstrativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF – Lei Complementar 101/2000. 
 
 
II - DA ABRANGÊNCIA 
 
Abrange em especial a Gerência de Contabilidade da Secretaria de Finanças do Município, 
e das entidades da Administração Indireta quando no exercício de atividades relacionadas a 
esta Instrução Normativa. 
 
 
III - DOS CONCEITOS 
 
Entende-se como Sistema de Contabilidade na área pública a representação de uma 
estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e 
evidenciação dos atos e fatos da gestão do patrimônio público, como o objetivo de orientar e 
suprir o processo de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização do controle 
social. 
 
As Unidades Executoras são os componentes da estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio, abrangendo as Administrações Direta e Indireta. 
 
O Sistema Orçamentário é a estrutura onde se registra, processa e evidencia os atos e fatos 
relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. 
 
O Sistema Financeiro é conceituado como a estrutura onde são registrados e processados a 
arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra orçamentária, bem 
como as disponibilidades no início e final do exercício. 
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O Sistema Patrimonial registra os bens móveis, imóveis, créditos, obrigações, valores, 
movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos, incorporações e 
desincorporações de bens independentes da execução orçamentária, isto é, sem 
movimentação financeira, a superveniências e insubsistências ativas e passivas. 
 
A consolidação das demonstrações contábeis consiste no processo que ocorre pela soma 
ou pela agregação de saldos ou grupos de contas, excluídas as  transações  entre entidades 
incluídas na consolidação, formando uma unidade contábil consolidada. 
 
Administração Direta abrange a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio. 
 
Administração Indireta é o conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica 
própria, compreendendo as autarquias municipais. 
 
 
IV - DA BASE LEGAL 
 
Integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no 
sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Município, sobre o qual 
dispõem a Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar 101 de 2000, Resolução 174 
de 2002, e suas atualizações, e 227 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e os Princípios Fundamentais da Contabilidade. 
 
 
V - DAS RESPONSABILIDADES 
 
Ao responsável pelo Sistema de Contabilidade compete: 
 
I – promover a divulgação e implementação desta IN mantendo-a atualizada; 
 
II – exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções normativas a 
que o Sistema de Contabilidade esteja sujeito; 
 
III – promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade Central de 
Controle Interno, visando constante aprimoramento das instruções normativas; 
 
IV – manter a IN à disposição de todos os servidores relacionados ao Sistema de 
Contabilidade; 
 
V – manter escrituração simultânea nos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; 
 
VI – providenciar a geração e consolidação dos relatórios exigidos pela LRF; 
 
Às demais Unidades Executoras do Sistema de Contabilidade compete: 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

I – atender às solicitações do responsável pelo Sistema de Contabilidade quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
II – alertar ao responsável pelo Sistema de Contabilidade sobre as alterações que se 
fizerem necessárias nos procedimentos de trabalho; 
 
III – realizar as atividades sob sua responsabilidade na presente Instrução Normativa;  
 
IV – atentar para a periodicidade da efetiva contabilização das operações; 
 
V – verificar se as consignações e contribuições a recolher estão sendo recolhidos aos 
órgãos de direito e dentro do prazo legal; 
 
VI – verificar se os impostos estão sendo retidos na fonte na forma determinada pelo 
Código Tributário; 
 
VII – atentar para a exatidão dos registros com a documentação original;  
 
VIII – elaborar demonstrativo dos extratos e conciliações; 
 
IX – cumprir as determinações desta IN. 
 
À Unidade Central de Controle interno do Município compete: 
 
I – prestar apoio técnico, em especial quanto à identificação e avaliação dos pontos de 
controle e respectivos procedimentos; 
 
II - verificar o cumprimento desta Instrução Normativa; 
 
Caso identifique alguma irregularidade, a unidade Central de Controle interno do Município 
deverá formular recomendação de solução para as não conformidades apontadas nos 
relatórios. 
 
 
VI - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Ao final de cada bimestre os resultados da Administração deverão ser demonstrados nos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, bem como nos Relatórios de Gestão 
Fiscal, ao final de cada semestre. 
 
Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária são:  
 
I – Balanço Orçamentário; 
II – Demonstrativo da Execução da Despesa por Função/Subfunção;  
III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 
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IV – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores; 
V – Demonstrativo do Resultado Nominal;  
VI – Demonstrativo do Resultado Primário; 
VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
VIII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino; 
IX – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 
X – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; 
XI – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 
XII – Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e 
Serviços Públicos de Saúde; 
XIII – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas; 
XIV – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 
Os Relatórios de Gestão Fiscal compreendem:  
 
I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 
II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 
III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; 
IV – Demonstrativos das Operações de Crédito; 
V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;  
VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar; 
VII – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal. 
 
A elaboração, consolidação e encaminhamento para publicação dos demonstrativos da LRF, 
serão de responsabilidade da Contabilidade da Prefeitura. 
 
As informações deverão ser elaboradas a partir dos dados contábeis consolidados de todas 
as unidades gestoras, no âmbito da Administração direta, Autarquias, Fundações e fundos 
especiais. 
 
Os demonstrativos do RREO, listados a seguir, deverão ser elaborados e publicados até 30 
(trinta) dias após o encerramento do bimestre de referência. 
 
I - Balanço Orçamentário; 
II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; 
III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 
IV - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos 
Servidores; 
V - Demonstrativo do Resultado Nominal;  
VI - Demonstrativo do Resultado Primário; 
VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 
VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino; 
IX - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução. 
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Também deverão ser elaborados e publicados até 30 (trinta) dias após o encerramento do 
último bimestre, os seguintes relatórios: 
 
I - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 
II - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; 
III - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;  
IV - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas. 
 
Quando da elaboração dos demonstrativos deverão ser observados os modelos e instruções 
de preenchimento constantes nos Manuais Técnicos dos Demonstrativos Fiscais do Tesouro 
Nacional – STN. 
 
Os demonstrativos do RREO e do RGF deverão ser assinados e conter identificação do 
Chefe do Poder Executivo, Secretário de Finanças e Contador Responsável. 
 
A contabilidade da Prefeitura deverá enviar após o encerramento de cada bimestre as 
informações do Município à Secretaria do Tesouro Nacional para consolidação nas contas, 
por meio do Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação – SISTN; 
 
As informações preenchidas no Sistema – SISTN deverão ser impressas e remetidas a 
Agência da Caixa Econômica Federal para homologação após o encerramento de cada 
bimestre. 
 
A contabilidade da prefeitura deverá enviar ao Tribunal de Contas até o dia 15 (quinze) do 
mês subsequente ao do encerramento do semestre, por meio do Sistema LRFWeb, os 
dados referentes à gestão fiscal do Município. 
 
Para fins de consolidação os órgãos da Administração indireta deverão alimentar o Sistema 
SISAUD/TCE/ES com as informações da entidade e encaminhá-las por meio 
magnético/eletrônico para a contabilidade da Prefeitura até o dia  15  do mês subsequente 
ao do encerramento do mês. 
 
A publicação e divulgação dos demonstrativos da LRF deverão obedecer aos modelos dos 
Manuais da elaboração editados pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional e os prazos 
estabelecidos na LC 101/2000, sendo realizados por meio de: 
 
I - publicação em Jornal de grande circulação regional; 
II - divulgação em meio eletrônico (sítio oficial do Município); 
III - demonstração das metas fiscais quadrimestrais em audiências públicas; 
 
A Contabilidade deverá arquivar juntamente com os demonstrativos da LRF os 
comprovantes de remessa e divulgação, sendo eles: 
 
I - Exemplar da publicação no Jornal de grande circulação regional; 
II - Cópia do protocolo de recebimento dos arquivos do LRF, expedido pelo TCE; 
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III - Cópia do recibo de entrega de dados contábeis das informações preenchidas no 
Sistema SISTN. 
 
O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta norma pelos diversos setores e 
departamentos deste Município, que fornecem informações à Contabilidade, necessárias 
para elaboração dos relatórios da LRF conforme a legislação vigente, que vier a ocasionar 
dificuldade ou impedir o cumprimento dos prazos legais pelo Departamento de 
Contabilidade, será responsabilizado de forma administrativa e civilmente da forma prevista 
na lei. 
 
 
VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da IN SCI N° 
001/2012, bem como manter o processo de melhoria contínua. 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
 
 
Afonso Cláudio, 23 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Procedimentos e normas a serem adotados quando da geração e publicação dos demonstrativos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal

SECRETARIA DE FINANÇASDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREFEITO

INÍCIO

Ao final de cada bimestre os resultados da 
Administração deverão ser demonstrados 
nos Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária

Os demonstrativos do RREO, listados a seguir, deverão ser 
elaborados e publicados até 30 (trinta) dias após o 
encerramento do bimestre de referência.

I - Balanço Orçamentário;
II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/
Subfunção;
III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
IV - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 
do Regime Próprio dos Servidores;
V - Demonstrativo do Resultado Nominal; 
VI - Demonstrativo do Resultado Primário;
VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
IX - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da 
Execução.

Envia as Demonstrações Contábeis para o 
Secretário de Finanças assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Recebe as Demonstrações Contábeis e envia 
para o Prefeito assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Envia  após o encerramento de cada bimestre 
as informações do Município à Secretaria do 
Tesouro Nacional para consolidação nas 
contas, por meio do Sistema de Coleta de 
Dados Contábeis  dos Entes da Federação – 
SISTN

As informações preenchidas no Sistema – 
SISTN deverão ser impressas e remetidas a 
Agência da Caixa Econômica Federal para 
homologação após o encerramento de cada 
bimestre.

A publicação e divulgação dos demonstrativos da LRF 
deverão obedecer aos modelos dos Manuais da elaboração 
editados pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional e os 
prazos estabelecidos na LC 101/2000, sendo realizados por 
meio de:
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(trinta) dias após o encerramento do último bimestre, os 
seguintes relatórios:

I - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e 
Despesas de Capital;
II - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime  Próprio  
de  Previdência  dos Servidores;
III - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e 
Aplicação dos Recursos; 
IV - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.

A publicação e divulgação dos demonstrativos da LRF 
deverão obedecer aos modelos dos Manuais da elaboração 
editados pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional e os 
prazos estabelecidos na LC 101/2000, sendo realizados por 
meio de:

I - publicação em Jornal de grande circulação regional;
II - divulgação em meio eletrônico (sítio oficial do 
Município);
III - demonstração das metas fiscais quadrimestrais em 
audiências públicas;

A Contabilidade deverá arquivar juntamente com os 
demonstrativos da LRF os comprovantes de remessa e 
divulgação, sendo eles:

I - Exemplar da publicação no Jornal de grande circulação 
regional;
II - Cópia do protocolo de recebimento dos arquivos do LRF, 
expedido pelo TCE;
III - Cópia do recibo de entrega de dados contábeis das 
informações preenchidas no Sistema SISTN.

FIM

INÍCIO

Ao final de cada semestre os resultados da Administração 
deverão ser demonstrados nos Relatórios de Gestão Fiscal, 
sendo:

I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de 
Valores;
IV – Demonstrativos das Operações de Crédito;
V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; 
VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar;
VII – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão 
Fiscal.

Envia as Demonstrações Contábeis para o 
Secretário de Finanças assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Recebe as Demonstrações Contábeis e envia 
para o Prefeito assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo
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para o Prefeito assinar

Recebe, assina e devolve o 
processo

Enviará ao Tribunal de Contas até o dia 15 
(quinze) do mês subsequente ao do 
encerramento do semestre, por meio do 
Sistema  LRFWeb, os dados referente à gestão 
fiscal do Município

A publicação e divulgação dos demonstrativos da LRF 
deverão obedecer aos modelos dos Manuais da elaboração 
editados pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional e os 
prazos estabelecidos na LC 101/2000, sendo realizados por 
meio de:

I - publicação em Jornal de grande circulação regional;
II - divulgação em meio eletrônico (sítio oficial do 
Município);
III - demonstração das metas fiscais quadrimestrais em 
audiências públicas;

A Contabilidade deverá arquivar juntamente com os 
demonstrativos da LRF os comprovantes de remessa e 
divulgação, sendo eles:

I - Exemplar da publicação no Jornal de grande circulação 
regional;
II - Cópia do protocolo de recebimento dos arquivos do LRF, 
expedido pelo TCE;
III - Cópia do recibo de entrega de dados contábeis das 
informações preenchidas no Sistema SISTN.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SED Nº 001 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 02/06/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 107/2014 
Versão anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Normatizar e regulamentar as ações e procedimentos quanto ao Transporte Escolar de 
Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a Secretaria Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, Escolas da Rede Municipal, bem como a Secretaria Municipal de 
Administração e os Setores de Compras e Licitações. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Transporte Escolar 
 
Transporte Escolar é direito de todo cidadão, resguardado no texto da Constituição Federal 
Art. 208 VII – “atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde”. 
 
É um direito dos alunos que estudam longe de suas casas. Os alunos que moram em áreas 
rurais têm o mesmo direito ao transporte que os alunos que moram nas áreas urbanas; 
 
Deve priorizar as crianças que estudam da 1ª à 8ª série do ensino fundamental; 
 
É de responsabilidade dos Estados e Municípios; 
 
Poderá ser realizado por veículos próprios ou alugado pelos governos estaduais e 
prefeituras e devem obedecer todas as normas legais estabelecidas, sendo assim eficiente 
e seguro; 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
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Lei Federal nº 10.880/2004 (Pnate); 
Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Nacional); 
Lei Federal nº 9.394/1996 (Estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 
Lei Federal nº 11.494/2007 (FUNDEB); 
Instruções de Serviço do DETRAN/ES 007 - N / 2005; 
Instruções de Serviço do DETRAN/ES 026 - N / 2005; 
As Instrução Normativa do STR - que dispõe sobre o Gerenciamento e Controle do uso da 
frota e dos equipamentos, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento 
dos princípios inerentes, como Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do 
Estado.  
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
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Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SEC, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
A Secretaria Municipal de Educação deverá informar os alunos sobre a linha do Transporte 
Escolar, com horário, percurso, local para embarque e desembarque, etc. 
 
Todo o veículo do Transporte Escolar deverá circular com a lista dos alunos transportados 
na respectiva linha. 
 
A Secretaria Municipal de Educação deverá manter registros atualizados de cada linha do 
Transporte Escolar, com nome do aluno, quilometragem percorrida e escola atendida. 
 
Os registros deverão servir de base para a Prestação de Contas para o Estado e para a 
União. 
 
Todo o aluno que utilizar o transporte escolar somente poderá embarcar e desembarcar no 
local previamente determinado. 
 
Se o aluno necessitar embarcar ou desembarcar em local diferente, deverá ser enviado à 
Secretaria Municipal de Educação um pedido assinado pelos pais ou responsáveis pela 
criança justificando tal necessidade, para que a Secretaria informe antecipadamente ao 
motorista. 
 
Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
 
• Registro como veículo de transporte escolar; 
• Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
• Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia 
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 
ESCOLAR, em preto, com 25 cm e retângulo de 22 cm por 35 cm, com a inscrição 
DETRAN-ES em preto, com 06 cm e o número de registro em preto, com 12 cm, todos 
escritos em fonte padrão “Times new Roman”; 
• Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
• Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;  
• Cintos de segurança em número igual à lotação; 
• Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
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A autorização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser afixada na parte interna do 
veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de 
escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 
 
Também deverá ser mantido em local visível, na parte dianteira interna do veículo, o 
documento de aprovação na vistoria semestral prevista na legislação de trânsito. 
 
Todos os veículos utilizados no Transporte Escolar além de passarem pela revisão 
semestral deverão passar por revisão diária das condições para trafegabilidade. 
 
Todos os alunos deverão ser transportados sentados com toda a segurança. 
 
O motorista deverá exigir que os alunos permaneçam sentados e usando o sinto de 
segurança enquanto durar o transporte. 
 
Para terceirização do transporte escolar é recomendável determinar com precisão as rotas 
de forma a estabelecer a otimização dos veículos e pagar o preço justo pelo serviço 
prestado. 
 
O instrumento convocatório do processo licitatório para contratação dos serviços de 
transporte escolar, deverá ser elaborado de forma a garantir a segurança e a integridade 
física dos alunos, assim como, os veículos a serem utilizados deverão ser devidamente 
credenciados no DETRAN-ES como transporte escolar. 
 
Em hipótese nenhuma permitir o transporte de alunos em veículos abertos. 
 
Implantar os controles estabelecidos nas Instruções Normativas do Controle Interno para o 
Sistema de Transportes, que regulamenta o Transporte e a Frota Municipal no que couber 
aos veículos do transporte escolar e seus condutores, tais como: 
 
• Manter os veículos sempre limpos e em condições de uso; 
• Verificar periodicamente as condições externas dos veículos quanto à lataria, vidros, 
escapamentos, pneus, hodômetros e outros; 
• Programar e acompanhar as manutenções periódicas dos veículos do transporte escolar; 
• Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus periodicamente; 
• Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo pagamento imediato de multas à 
que der causa; 
• Usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros também o 
usem; 
• Tratar os colegas, alunos e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade; 
• Apresentar-se para o trabalho sempre bem trajado, preferencialmente com uniforme 
personalizado da Prefeitura; 
• Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado. 
• Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem. 
• Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de 
passageiros.  
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• Preencher quilometragem de saída e retorno, registrada no hodômetro do veículo, nas 
autorizações de saída.  
• Não permitir que os veículos circulem sem os acessórios e ferramentas obrigatórias, tais 
como: macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de incêndio, bem como, qualquer 
equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de trânsito; 
• Não fumar e não permitir que outros fumem no interior do veículo; 
• Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo escolares; 
• No transporte escolar, manter a velocidade máxima de 70km/h em estrada asfaltada e de 
40km/h em estrada de terra e área urbana; 
• Nunca exceder o número de passageiros permitido para o veículo, salvo em caso de 
emergência; 
• Evitar o comportamento agressivo, falta de respeito e palavrões, considerando que está 
trabalhando com crianças; 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diariamente o motorista do microônibus e/ou ônibus deverá checar o bom funcionamento do 
veículo. 
 
Os microônibus e ônibus deverão ser conduzidos com prudência, respeitando na integra 
todas as leis de trânsito. 
 
Em caso de acidente ou quebra do veículo, impedindo a continuidade do percurso, o 
motorista deverá solicitar o auxílio de outro veículo. 
 
A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei. 
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as 
demais legislações pertinentes. 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
Afonso Cláudio, 23 de maio de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Regulamenta as ações e procedimentos quanto ao Transporte Escolar de Alunos Matriculados na Rede Municipal de 

Ensino

ESCOLAS MUNICIPAISSECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS 

INÍCIO

A Secretaria Municipal de Educação deverá 
informar os alunos sobre a linha do Transporte 

Escolar, com horário, percurso, local para 
embarque e desembarque, etc.

Todo o veículo do Transporte Escolar deverá 
circular com a lista dos alunos transportados na 

respectiva linha.

Recebe as informações da 
Secretaria e repassa aos alunos

Recebe a lista da Secretaria 
de Educação e fixa nos 

respectivos ônibus

A Secretaria Municipal de Educação deverá 
manter registros atualizados de cada linha do 

Transporte Escolar, com nome do aluno, 
quilometragem percorrida e escola atendida.

Os registros deverão servir de base para a 
Prestação de Contas para o Estado e para a 

União.

Todo o aluno deverá ser transportado até a 
escola que estiver matriculado.

Todo o aluno que utilizar o transporte escolar 
somente poderá embarcar e desembarcar no 

local previamente determinado.

Se o aluno necessitar embarcar ou desembarcar 
em local diferente, deverá ser enviado à 
Secretaria Municipal de Educação um pedido 
assinado pelos pais ou responsáveis pela criança 
justificando tal necessidade, para que a 
Secretaria informe antecipadamente ao 
motorista.

Apenas embarca e desembarca 
alunos em locais diferentes após 
receber autorização da Secretaria 

de Educação

Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executiva de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

A autorização a que se refere o parágrafo 
anterior deverá ser afixada na parte interna do 
veículo, em local visível, com inscrição da lotação 
permitida, sendo vedada a condução de 

Deve cumprir as exigências da 
legislação vigente

Para terceirização do transporte escolar é 
recomendável determinar com precisão as rotas 
de forma a estabelecer a otimização dos veículos 
e pagar o preço justo pelo serviço prestado.

O instrumento convocatório do processo 
licitatório para contratação dos serviços de 
transporte escolar, deverá ser elaborado de 
forma a garantir a segurança e a integridade física 
dos alunos, assim como, os veículos a serem 
utilizados deverão ser devidamente credenciados 
no DETRAN-ES como transporte escolar.



emitida pelo órgão ou entidade executiva de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

A autorização a que se refere o parágrafo 
anterior deverá ser afixada na parte interna do 
veículo, em local visível, com inscrição da lotação 
permitida, sendo vedada a condução de 
escolares em número superior à capacidade 
estabelecida pelo fabricante.

Deve cumprir as exigências da 
legislação vigente

Também deverá ser mantido em local visível, na 
parte dianteira interna do veículo, o documento 
de aprovação na vistoria semestral prevista na 
legislação de trânsito.

Todos os veículos utilizados no Transporte 
Escolar além de passarem pela revisão semestral 
deverão passar por revisão diária das condições 
para trafegabilidade.

Todos os alunos deverão ser transportados 
sentados com toda a segurança.

O motorista deverá exigir que os alunos 
permaneçam sentados e usando o sinto de 
segurança enquanto durar o transporte.

Responsável por realizar a 
vistoria conforme a legislação 

vigente

Responsável por manter o 
veículo em condições de trafegar

Recebe e segue as orientações da 
Secretaria de Educação a fim de 

cumprir as exigências 
apresentadas

Em hipótese nenhuma permitir o transporte de 
alunos em veículos abertos.

Implantar os controles estabelecidos nas Instruções 
Normativas do Controle Interno para o Sistema de 
Transportes, que regulamenta o Transporte e a Frota 
Municipal no que couber aos veículos do transporte 
escolar e seus condutores, tais como:

- Manter os veículos sempre limpos e em condições de 
uso;
- Verificar periodicamente as condições externas dos 
veículos quanto à lataria, vidros, escapamentos, pneus, 
hodômetros e outros;
- Programar e acompanhar as manutenções periódicas 
dos veículos do transporte escolar;
- Autorizar a utilização dos veículos somente no 
interesse do serviço público, fiscalizando o fiel 
cumprimento das autorizações;
- Acompanhar o vencimento das apólices de seguro e 
solicitar a renovação, com a antecedência necessária;
- Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus 
periodicamente;
- Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo 
pagamento imediato de multas à que der causa;
- Usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos 
os demais passageiros também o usem;
- Tratar os colegas, alunos e usuários dos veículos 
sempre com respeito e cordialidade;
- Apresentar-se para o trabalho sempre bem trajado, 
preferencialmente com uniforme personalizado da 
Prefeitura;
- Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos 
escolares, quando solicitado.
- Orientar os escolares, coibindo comportamentos 
inadequados durante a viagem.
- Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o 
embarque e o desembarque de passageiros. 
- Preencher quilometragem de saída e retorno, 
registrada no hodômetro do veículo, nas autorizações de 
saída. 
- Não permitir que os veículos circulem sem os 
acessórios e ferramentas obrigatórias, tais como: 
macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de 
incêndio, bem como, qualquer equipamento ou peça 
danificada que possa ser objeto de multa de trânsito;
- Não fumar e não permitir que outros fumem no 

Atender as solicitações emitidas 
pela Secretaria de Educação



saída. 
- Não permitir que os veículos circulem sem os 
acessórios e ferramentas obrigatórias, tais como: 
macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de 
incêndio, bem como, qualquer equipamento ou peça 
danificada que possa ser objeto de multa de trânsito;
- Não fumar e não permitir que outros fumem no 
interior do veículo;
- Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo 
escolares;
- No transporte escolar, manter a velocidade máxima de 
70km/h em estrada asfaltada e de 40km/h em estrada 
de terra e área urbana;
- Nunca exceder o número de passageiros permitido 
para o veículo, salvo em caso de emergência;
- Evitar o comportamento agressivo, falta de respeito e 
palavrões, considerando que está trabalhando com 
crianças;

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SED Nº 002 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 02/06/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 108/2014 
Versão anterior: 2012 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
I – FINALIDADE 
 
Normatizar e regulamentar as ações e procedimentos sobre a Compra, Recebimento, 
Estocagem, Elaboração e Distribuição da Merenda Escolar no município. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
Abrange a Secretaria Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Escolas da 
Rede Municipal de Ensino, bem como a Secretaria Municipal de Administração e os Setores 
de Compras e Licitações. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
PNAE 
 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, mais conhecido como Merenda 
Escolar, é gerenciado pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e visa 
à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais 
dos alunos. 
 
Nutricionista 
 
Nutricionista é um profissional de saúde com formação generalista, humanista e crítica. Está 
capacitado para atuar visando a segurança alimentar e atenção dietética, em todas as áreas 
do conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a 
promoção, manutenção e recuperação da saúde e para prevenção de doenças de 
indivíduos ou grupos populacionais. Sua atuação contribui para a melhoria de qualidade de 
vida e deve ser pautado em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade econômica, 
política, social e cultural do país. 
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Alimentação Escolar 
 
Alimentação Escolar é todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente da 
sua origem, durante o período letivo. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
Lei Federal 11.947/2009, de 16 de Junho de 2009 (atendimento da Alimentação Escolar); 
Resolução FNDE 38/2009; 
Decreto nº 005 - 2008 - Criação do Conselho Municipal da Alimentação Escolar - CMAE; 
Portaria nº 145 - 2009 - Nomeia os Membros do Conselho Municipal da Alimentação Escolar 
– CMAE. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Unidades Executoras: 
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
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Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA: 
 
A Secretaria Municipal de Educação deverá promover a Especificação das Políticas 
relacionadas à nutrição das crianças matriculadas nos estabelecimentos públicos municipais 
de ensino, bem como, das responsabilidades e procedimentos para supervisão dessas 
atividades. 
 
Dados necessários para o planejamento dos quantitativos e do perfil da merenda escolar, 
reunindo informações que possibilitem a análise estatística sobre o atendimento, visando a 
sua otimização. 
 
Cabe a Secretaria Municipal de Educação promover regularmente Análise Sistemática dos 
dados constantes dos registros sobre o consumo de merenda escolar, visando: 
 
 A geração de relatórios, demonstrando o custo por aluno, por unidade de ensino, para 

cada modalidade de ensino e outras informações para o aprimoramento da atividade; 
 Acompanhamento sistemático dos trabalhos desenvolvidos pelos (as) nutricionistas 
 Acompanhamento sistemático dos controles de estoque, em especial quanto ao prazo de 

validade dos produtos; 
 Atividades Específicas sobre a Merenda Escolar: 
 Cabe a Secretaria Municipal de Educação, deliberar os Critérios para definição do 

Cardápio da Merenda Escolar. 
 Procedimentos, critérios e prazos para o planejamento das aquisições de produtos, para 

subsidiar o processo de planejamento orçamentário e financeiro e ao Departamento de 
Compras e Licitações, para fins de planejamento das licitações. 

 Registros necessários para o controle da demanda por tipo de produto, objetivando o 
período das estocagens. 

 Procedimentos, responsabilidades e autorizações para a requisição de compra de 
produtos, a serem encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitações. 

 Procedimentos e responsabilidades para o recebimento de produtos, seu 
armazenamento, controle e retirada do estoque e distribuição às unidades escolares. 
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 Procedimentos específicos para a fiscalização das atividades, quanto ao preparo 
conforme orientação de nutricionistas, qualidade, quantidades distribuídas, higiene etc. 

 Condições, critérios, autorizações e encaminhamentos para a contratação de merendas, 
de forma definitiva ou temporária. 

 
QUANDO DA PROPOSTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
Programa de Alimentação Escolar: 
 
A elaboração do Programa de Alimentação Escolar fica a cargo de Nutricionista, 
devidamente contratada pela administração municipal, com a participação do Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar - CAE, respeitando os hábitos alimentares do município e 
sua vocação agrícola, atentando para as normas pré-estabelecidas pelo FNDE. 
 
A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Nutricionista responsável, elaborará 
e / ou revisará a Proposta de Alimentação Escolar nos períodos que anteceder o "início" das 
aulas (período letivo), sem prejuízo ao planejamento da Secretaria de Administração e os 
processos de Aquisição dos Materiais (Setores de Compras e Licitações); 
 
A Nutricionista responsável deverá: 
 
Elaborar a Proposta de Alimentação Escolar, sob o gerenciamento da Secretaria Municipal 
de Educação. 
 
Sobre a Participação do CAE - Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 
 
O Conselho Municipal de Alimentação Escolar participará regularmente do processo de 
elaboração e definição da Merenda Escolar a ser distribuída para os alunos do município; 
É de responsabilidade do Conselho Municipal de Alimentação Escolar acompanhar e 
fiscalizar todos os procedimentos que envolvem a merenda escolar, bem como, emitir 
parecer na Prestação de Contas dos recursos recebidos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE/FNDE.   
 
Sobre os Itens / Produtos selecionados: 
 
Por meio da elaboração do Programa de Alimentação Escolar, será extraída a Relação 
Padrão de Itens / Produtos para Merenda Escolar; 
 
Os produtos classificados como chocolates sob a forma de tabletes, de barras, de ovos, 
bombons, balas, pirulitos, chicletes, refrigerantes e outros alimentos que sejam 
caracterizados como "guloseimas", não deverão constar no Programa de Alimentação 
Escolar, assim como os produtos com teor alcoólico. 
 
A Relação Padrão de Itens / Produtos e suas quantidades, será protocolada junto a 
Secretaria Municipal de Educação / Área Administrativa, para providenciar a abertura do 
processo de aquisição; 
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QUANDO DA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO: 
 
Após a conclusão do processo de compra dos itens, a nutricionista elaborará o cardápio 
visando complementar as necessidades nutritivas diárias dos alunos de creches, pré-escola 
e ensino fundamental. 
 
Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação a aplicação do cardápio, devendo ser 
distribuído a todas as Escolas Municipais e fiscalizado seu cumprimento; 
 
Não é permitida a substituição de produtos sem a prévia autorização do profissional 
nutricionista responsável pela sua elaboração. 
 
QUANDO DA AQUISIÇÃO DOS ITENS / PRODUTOS 
 
Planejamento da Demanda: 
 
Após aprovado o Programa de Alimentação Escolar, a Nutricionista responsável procederá 
com análise da Demanda de Materiais / Produtos, necessários para cumprimento do 
programa e distribuição da merenda escolar aos alunos. 
 
A Demanda deverá ser planejada, considerando todas as unidades escolares municipais, os 
alunos matriculados na rede municipal e os materiais / produtos necessários para 
preparação dos Cardápios aprovados. 
 
Com a definição da respectiva Demanda, de forma Consolidada (única lista), considerando 
os produtos / itens selecionados, a Secretaria Municipal de Educação elaborará a 
Solicitação de Compras (Memorando); 
 
Processo de Compras: 
 
Todo o Processo de Despesa deverá seguir as orientações e normas estipuladas na 
Instrução Normativa SCL 001, referente a Normatização dos Procedimentos de Compras, 
bem como obedecer, no que diz respeito a Licitações e Contratos a Lei Federal n. 
8.666/1993 e suas alterações. 
 
A Secretaria, de acordo com a IN SCL 001, elaborará a Solicitação de Compras e 
encaminhará para a Secretaria Municipal de Administração, para continuidade no processo 
de aquisição. 
 
Após aprovação e conclusão do Processo de Aquisição dos materiais solicitados para 
Merenda Escolar, por parte da Secretaria de Administração, a Secretaria de Educação 
solicitará cópias das peças principais do processo para providenciar a elaboração de 
Solicitação de Empenho. 
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Cronograma de Entrega: 
 
A nutricionista responsável elaborará o Cronograma de Entrega das Mercadorias 
Solicitadas, a fim de nortear os fornecedores sobre as datas e quantidades de produtos a 
serem entregues. 
 
QUANDO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS 
 
Seguindo as normas da Instrução Normativa SCL 001, a Secretaria Municipal deverá 
receber os Materiais e proceder com: 
 
 Conferência de todos os Materiais / Produtos recebidos; 

 Confrontar os Materiais recebidos com as Solicitações Efetuadas, atentando-se para a 
especificação e qualidade dos materiais / produtos; 

 Conferir os Materiais recebidos e confrontá-los com as respectivas Notas Fiscais; 

 Atentar-se para o cumprimento, por parte do fornecedor, do Cronograma / Ordem de 
entrega dos materiais; 

 Conferir a data de validade de todos os produtos recebidos, não aceitando materiais / 
produtos vencidos ou com data inferior ao prazo de consumo; 

 
Quando do Reabastecimento: 
 
A Secretaria de Educação programará a entrega de mercadorias para reabastecimento das 
Unidades Escolares. 
 
É autorizado a cada Unidade Escolar alertar a Secretaria Municipal, em tempo hábil, sobre a 
necessidade de reposição de seus estoques, relacionando conforme a necessidade e os 
produtos constantes da Relação Padrão os itens a serem repostos.  
 
No Setor de Compras: 
 
Verificada a existência de saldo para empenho dos produtos requisitados, estes serão 
disponibilizados, conforme processo normatizado pela IN SCL 001; 
 
Caso não exista total ou parte dos produtos requisitados, estes serão informados pelo Setor 
de Compras a Secretaria Municipal de Educação, que providenciará novo processo de 
aquisição; 
 
Quando da Distribuição dos Produtos: 
 
Conforme o planejamento da Demanda e / ou a requisição das Unidades Escolares, a 
Nutricionista, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, providenciará a 
distribuição dos Produtos para as Unidades Escolares do Município; 
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A referida distribuição deverá ser realizada, de forma a permitir a Distribuição Continuada da 
Merenda Escolar em todas as Unidades Escolares Municipais. 
Armazenamento: 
 
Ao receber os produtos que comporão a Alimentação Escolar, os responsáveis pelo 
recebimento deverão observar o correto armazenamento dos mesmos: 
 
 Não os deixando expostos à umidade; 
 Utilizar-se preferencialmente de caixas plásticas; 

 Deve ainda observar a data de validade dos produtos, utilizando os de fabricação mais 
antiga primeiro (primeiro que entra primeiro que sai). 

 
Os alimentos armazenados e que não seja possível manter o rótulo de fábrica, deverão ser 
identificados com etiquetas e acondicionados em embalagens descartáveis ou em vasilhas 
previamente higienizadas. 
 
Os alimentos que necessitam ser mantidos em baixas temperaturas e não estiverem 
disponíveis em resfriadores para cada tipo de produto, os mesmos deverão ser 
condicionados da seguinte forma: 
 
 Prateleiras superiores: Alimentos prontos para consumo; 

 Prateleiras medianas: Os alimentos semi-prontos e pré-preparados; 
 Prateleiras inferiores: os alimentos crus e outros. 
 
Podem se acondicionados diferentes tipos de alimentos no mesmo equipamento para 
congelamento, desde que os mesmos estejam embalados e separados, e não deve ser 
permitida a permanência de caixa de papelão em resfriadores ou similares. 
 
As portas dos resfriadores ou similares deverão ser abertas o mínimo possível de vezes, 
devendo o responsável programar o que vai ser necessário retirar do mesmo para preparar 
o cardápio. 
 
Não deverá ser permitido o congelamento de alimentos destinados à refrigeração, nem tão 
pouco re-congelar alimentos crus que já foram descongelados, esses só poderão serem 
congelados novamente após sofrerem o processo de cozimento. 
 
Os alimentos que necessitam de conservação em temperaturas baixa deverão seguir as 
regras estipuladas na tabela constante no Anexo II desta Instrução. 
 
Recebimento nas Unidades Escolares: 
 
As diversas unidades escolares, ao receberem as mercadorias / produtos, deverão proceder 
com todos os cuidados e normas de armazenamento estipulados desta Instrução Normativa. 
Ao receber os produtos e materiais solicitados / requisitados, as unidades deverão proceder 
com a conferência de todos os itens e produtos, alertando a Secretaria Municipal de 
Educação sobre possíveis problemas e / ou danos. 
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PREPARAÇÃO DA MERENDA: 
 
O Profissional Nutricionista, devidamente inscrito no Conselho Regional da Classe e 
contrato pela Administração Municipal, deve planejar, organizar, dirigir e avaliar O Programa 
de Alimentação e Nutrição. 
 
O Cardápio: 
 
Todas as Unidades Escolares receberão da Secretaria Municipal, em tempo hábil, os 
correspondentes Cardápios do Programa de Alimentação Escolar; 
 
O Profissional Nutricionista deverá esclarecer para todas as Unidades Escolares e seus 
respectivos responsáveis/merendeiras todas as dúvidas relacionadas aos Cardápios 
correspondentes; 
 
Sempre que houver necessidade, o Profissional Nutricionista deverá realizar um 
Treinamento/ Capacitação, a fim de manter toda a equipe responsável pela Merenda 
Escolar devidamente qualificada, mantendo a qualidade do Programa de Alimentação 
Escolar. 
 
As Merendeiras e/ou Responsáveis designados pela Secretaria de Educação deverão 
participar dos processos de Capacitação, bem como buscar conhecimento sobre: 
 
 Os diferentes Cardápios Selecionados / Distribuídos; 
 A forma correta de Armazenamento e Acondicionamento; 

 A forma correta de Preparo; 
 A forma correta de Distribuição aos alunos; 
 
A Preparação dos Alimentos: 
 
A merendeira ou outro profissional designado pela Secretaria Municipal de Educação, com o 
devido treinamento, ficará responsável pelo recebimento, conservação, controle de estoque, 
preparo, pontualidade nas refeições, higiene, organização e outros cuidados pertinentes ao 
Programa de Alimentação Escolar; 
 
Caso o profissional responsável pelo preparo dos alimentos detectar qualquer irregularidade 
no mesmo, deverá comunicar seu superior imediatamente, para que providencias sejam 
tomadas. 
 
Na preparação dos alimentos o servidor responsável deverá utilizar-se de utensílios, 
evitando ao máximo o contato direto com as mãos. 
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Para alimentos armazenados sob refrigeração, retirar a quantidade necessária a ser 
preparada, dividindo em lotes, respeitando o controle de tempo e temperatura conforme 
segue: 
 
Pré-preparo de carnes: 
Resfriada -> congelada -> descongelada -> limpar/cortar/picar; 
 
Pré-preparo de cereais e grãos: 
Retirar as impurezas -> lavar em água corrente o numero de vezes necessário a remover a 
sujeira -> deixar escorrer a água excedente -> preparar; 
 
Pré-preparo de frutas e vegetais : 
Verduras/frutas e legumes crus -> legumes que seguem para cocção -> escolher e retirar 
partes não aproveitáveis -> lavar individualmente em recipiente destinado para esse fim e 
previamente higienizada -> colocar em solução clorada por 15 minutos -> enxaguar em água 
corrente -> cortar/picar quando necessário -> preparar; 
 
DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS: 
 
Na distribuição das refeições os profissionais envolvidos deverão estar preparados para não 
deixar o alimento estragar, devem atentar-se para a temperatura e o tempo que os mesmos 
ficarão expostos. 
 
A temperatura adequada para exposição dos alimentos, após preparação, deverá seguir os 
valores estipulados na Tabela de Conservação, estipulada no Anexo II desta Instrução 
Normativa. 
 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 
 
Cabe ao Profissional Nutricionista do Município, realizar avaliações periódicas, ouvindo 
todos os demais profissionais envolvidos no processo de Merenda Escolar (secretários, 
diretores, merendeiras, conselheiros, pais e alunos), a fim de obter informações importantes 
e reais sobre a efetividade e aplicabilidade do programa. 
 
Através das referidas avaliações, os profissionais responsáveis pela Merenda Escolar 
Planejarão e Reavaliarão o Programa de Alimentação Escolar, estipulando mudanças e 
adequações que se fizerem necessárias para a qualidade da Nutrição Escolar. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Fica sobre a responsabilidade do(a) nutricionista a realização de reuniões, palestras, 
debates e elaboração de manuais a serem utilizados pelos profissionais envolvidos no 
programa de Alimentação Escolar, visando alcançar o objetivo maior que é o aprendizado 
do educando e boa aplicação dos recursos públicos. 
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Em caso de descumprimento da presente IN o/a Nutricionista deverá notificar a Secretaria 
de Educação para que providências sejam tomadas. 
 
É parte integrante desta Instrução Normativa os Anexos: 
Anexo I - Verificação de Controle Interno; 
Anexo II - Tabelas de Temperatura de Armazenamento e Temperatura de Conservação; 
Anexo III - Fluxograma do Controle da Merenda Escolar. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação 
 
 
Afonso Cláudio, 23 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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ANEXO I - VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 
 

 
Ponto de Controle: 1 Verificação sobre atuação de Profissional Nutricionista no Processo da 
Merenda Escolar. 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
1.1 Consta no quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Educação 
profissional Nutricionista, devidamente 
contratado? 

      

1.2 A Proposta de Alimentação Escolar, 
inerente ao período analisado, teve a 
participação efetiva de Profissional 
Nutricionista? 

      

1.3 A Proposta de Alimentação Escolar, 
inerente ao período analisado, foi 
devidamente elaborada e / ou revisada 
pelo Profissional Nutricionista? Antes do 
início / reinício das aulas? 

      

 

Ponto de Controle: 2 Verificação sobre a participação do CAE - Conselho de Alimentação 
Escolar: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
2.1 O Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar,encontra-se 
devidamente regularizado? 

      

2.2 Após a elaboração do Projeto do 
Programa de Alimentação Escolar, para 
o período, o referido projeto foi 
encaminhado para apreciação do CAE? 

      

2.3 Consta em ATA, específica para 
avaliação do Programa de Alimentação 
Escolar, a participação efetiva do CAE na 
análise do programa sugerido? 

      

2.4 Os questionamentos, dúvidas e 
sugestões do CAE, quanto ao Programa 
de Alimentação Escolar, foram 
registrados em ATA, bem como 
respondidos pela Secretaria Municipal de 
Educação? 

      

2.5 Após revisão e / ou melhorias no 
Programa de Alimentação Escolar, 
sugeridas pelo CAE, o novo Programa foi 
novamente analisado pelo CAE? 

      

2.6 Consta na Secretaria, registro de 
aprovação do CAE sobre o Programa de 
Alimentação Escolar para o período 
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correspondente? 
 

Ponto de Controle: 3 Verificação dos produtos constantes na Relação Padrão de Itens / 
Produtos: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
3.1 Os itens / produtos constantes na 
Relação Padrão, estão de acordo com o 
Programa de Alimentação Escolar 
aprovado? 

      

3.2 Na Relação Padrão foi respeitada a 
proibição de produtos classificados como 
chocolates sob a forma de tabletes, de 
barras, de ovos, bombons, balas, 
pirulitos, chicletes, refrigerantes e outros 
alimentos que sejam caracterizados 
como "guloseimas"? 

      

 

Ponto de Controle: 4 Verificação sobre a Elaboração dos Cardápios: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
4.1 Os Cardápios, bem como todo o 
Programa de Alimentação Escolar, foram 
programados para suprirem 
necessidades nutritivas diárias dos 
alunos de creches, pré- escola e ensino 
fundamental? 

      

4.2 A Secretaria Municipal de Educação, 
encontra-se aplicando, na íntegra, o 
Programa de Alimentação Escolar 
aprovado, bem como a aplicação dos 
Cardápios em todas as unidades 
escolares? 

      

4.3 Todas as Unidades Escolares estão 
cumprindo com a aplicação do Programa 
de Alimentação Escolar? 

      

4.4 Quando da substituição de produtos 
selecionados no Programa, esta ocorre 
somente após a autorização do 
profissional nutricionista responsável? 

      

 

Ponto de Controle: 5 Verificação sobre a Aquisição dos Itens e Produtos: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
5.1 A Secretaria Municipal de Educação, 
de posse do Programa e dos respectivos 
Cardápios, realizou a análise das 
Demandas para aquisição dos Itens / 
Produtos necessários para cumprimento 
do programa e distribuição da merenda 
escolar aos alunos das diversas 

      



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

unidades? 
5.2 A demanda foi devidamente 
Planejada, considerando: todas as 
unidades escolares, números de alunos 
matriculados, período letivo e relação 
padrão de itens? 

      

5.3 Foi elaborada a Solicitação dos Itens 
/ Produtos para a Merenda Escolar, 
consolidando todas as unidades 
escolares? 

      

 

Ponto de Controle: 6 Verificação do Processo de Compras: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
6.1 O Processo de Despesa, para 
Aquisição dos Itens/Produtos da 
Merenda Escolar, seguiu as normas da 
Instrução Normativa SCL 001 (compras e 
licitações)? 

      

6.2 Conforme a IN SCL 001, a solicitação 
de despesa foi devidamente analisada e 
aprovada pela Secretaria de 
Administração? 

      

6.3 Após a conclusão do Processo de 
Despesa, a Secretaria Municipal de 
Educação apresentou aos respectivos 
Fornecedores o Cronograma de Entrega 
dos Itens / Produtos (ordem de entrega), 
norteando os fornecedores sobre os 
prazos de entrega, quantitativos e locais 
de entrega? 

      

 

Ponto de Controle: 7 Verificação sobre o processo de Recebimento das Mercadorias: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
7.1 No recebimento das Mercadorias, 
foram respeitadas as normas da 
Instrução Normativa SCL 001, em 
especial sobre a conferência das 
mercadorias recebidas? 

      

7.2 Estão sendo conferidos os Prazos de 
Validade das mercadorias recebidas? 

      

7.3 Os materiais recebidos, foram 
devidamente confrontados com as 
informações das respectivas Notas 
Fiscais? 

      

 

Ponto de Controle: 8 Verificação sobre o Armazenamento dos Itens / Produtos: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
8.1 Todas as Unidades Escolares,       
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recebedores de mercadorias (merenda 
escolar), contemplam lugar adequado 
para a guarda dos itens e produtos 
destinados a Merenda Escolar? 
8.2 Os responsáveis pelo recebimento e 
guarda dos produtos, observam o correto 
armazenamento dos mesmos, conforme 
instrui a IN? 

      

8.3 A data de fabricação dos produtos é 
observada pelos responsáveis, 
priorizando a utilização dos de fabricação 
mais antiga? 

      

8.4 Os produtos armazenados, sem 
rótulo de fábrica, estão devidamente 
identificados com etiquetas? 

      

8.5 Os produtos com problemas nas 
embalagens originais, estão 
acondicionados em embalagens 
descartáveis ou em vasilhas previamente 
higienizadas? 

      

8.6 Os alimentos que necessitam ser 
mantidos em resfriadores, estão sendo 
acondicionados conforme instrução a IN? 

      

8.7 Os alimentos acondicionados em 
equipamentos para congelamento estão 
devidamente embalados e separados? 

      

8.8 Os Alimentos destinados a 
refrigeração, bem como aqueles já 
descongelados, somente são novamente 
congelados após passarem por processo 
de cozimento? 

      

8.9 Estão sendo aplicadas as regras de 
estipuladas na Tabela II (Anexo), para 
conservação dos alimentos que 
necessitam de temperaturas baixas, 
conforme estipula a IN? 

      

 

Ponto de Controle: 9 Verificação sobre o processo de Preparação da Merenda Escolar: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
9.1 A Preparação da Merenda Escolar, 
nas unidades escolares, está pautada no 
Programa de Alimentação Escolar 
aprovada / em vigor? 

      

9.2 O Cardápio da merenda escolar, 
encontra-se distribuído para toda as 
unidades escolares? 

      

9.3 As Merendeiras e responsáveis pela 
Merenda Escolar, receberam do 
profissional Nutricionista os treinamentos 
e capacitações necessárias para a 
excelente preparação da Merenda 
Escolar, de acordo com os Cardápios 
estipulados? 

      

9.4 As Merendeiras e / ou responsáveis 
pelas merendas, participaram dos 
processos de capacitações, ministrados 
pelo profissional nutricionista? 
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9.5 Na Preparação dos Alimentos, estão 
sendo seguidas as normas estipuladas 
na IN, bem como as orientações 
repassadas pelo profissional 
nutricionista? 

      

9.6 Os responsáveis pela Merenda 
Escolar, de cada unidade, estão 
observando as normas de conservação, 
preparação, higiene, pontualidade nas 
refeições e organização, estipuladas pela 
IN? 

      

9.7 Estão sendo observadas as normas 
de "Pré-preparos" de carnes, frutas, 
legumes e cereais, conforme estipuladas 
na IN? 

      

 

Ponto de Controle: 10 Verificação sobre a Distribuição da Merenda Escolar: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
10.1 Já no processo de distribuição, os 
profissionais envolvidos estão atentos ao 
cuidados com os alimentos preparadas, 
tais como: temperatura e tempo de 
exposição? 

      

10.2 Os alimentos preparados, estão 
sendo conservados conforme os valores 
de temperatura estipulados no Anexo II 
desta Instrução Normativa? 

      

10.3 O processo de conservação dos 
alimentos preparados ocorre de forma a 
não haver desperdícios? 

      

 

Ponto de Controle: 11 Verificação do Gerenciamento e Avaliação do Programa: 
Unidade Executora de CI: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 
Documento Base: Processo Administrativo 
ID do Documento Base: 
Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 
11.1 Foi constatado que o profissional 
nutricionista realiza, periodicamente, 
Avaliação da efetividade e aplicabilidade 
do Programa? 

      

11.2 Com base nas Avaliações 
realizadas, os profissionais responsáveis 
pela Alimentação Escolar realizam 
estudos do Programa, propondo 
mudanças, adequações necessárias para 
a Qualidade da Nutrição Escolar? 

      

11.3 A Secretaria Municipal de Educação 
tem promovido a Especificação das 
Políticas relacionadas à nutrição das 
crianças matriculadas nos 
estabelecimentos públicos municipais de 
ensino? 

      

11.4 A Secretaria Municipal de Educação 
promove a especificação das 
responsabilidades e procedimentos para 
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supervisão dessas atividades? 
11.5 Vem sendo realizada Análise 
Sistemática dos dados constantes dos 
registros sobre o consumo de merenda 
escolar, visando o aprimoramento da 
atividade? 

      

 

ANEXO II - TABELAS DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E 
TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO 

 
 
a) Temperatura de Armazenamento: 
 
Os alimentos que necessitam de conservação em temperaturas baixa deverão seguir a 
seguinte regra: 
 

 

TIPO DE ARMAZENAMENTO 
 

TEMPERATURA 

Sob congelamento 15ºC 

Sob resfriamento 0ºC a 10ºC ou de acordo com as informações no rótulo 

Carnes Até 4ºC 

Sobremesas prontas Até 6ºC 

Frios e laticínios 8ºC 

Vegetais e frutas Até 10ºC 

 
 
 
b) Temperatura de Conservação: 
 
Na distribuição das refeições os profissionais envolvidos deverão estar preparados para 
não deixar o alimento estragar, deve atentar para a temperatura e o tempo que os 
mesmo ficarão expostos, conforme tabela abaixo: 
 
 

 

TIPO 
 

CONSERVAÇÃO 

Alimentos quentes 
* 65ºC servir em até 12 horas 
* 60ºC servir em até 6 horas 
* abaixo de 60ºC consumir no máximo em até 3 horas 

Alimentos frios 
* Abaixo de 10ºC servir em até 4 horas 
* Entre 10ºC e 21ºC servir em até 2 horas 

 



FLUXO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR

SEC. DE EDUCAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ESCOLAS MUNICIPAIS
SEC. DE 

ADMINISTRAÇÃO

NUTRICIONISTA: Elabora 
a proposta de 

Alimentação Escolar

ANÁLISE DE VALORES

DEFERIDO?

Elabora o processo 
licitatório

SIM

NÃO
SECRETARIA: Recebe o 
indeferimento, revisa e 

repete o processo

SECRETARIA: Solicita 
cópia das peças 

principais do processo

SECRETARIA: Recebe e 
Confere a Nota Fiscal

Entrega

NUTRICIONISTA: Divide 
e distribui as 

mercadorias para as 
Escolas

Recebe, confere e 
armazena as 
mercadorias

Fornecedor

Atende a solicitação da 
Secretaria de 

Educação

INÍCIO

SECRETARIA: Elabora a 
solicitação de compra

SECRETARIA: Elabora a 
Solicitação de Empenho

NUTRICIONISTA: Elabora 
o cronograma de 

entrega



NUTRICIONISTA: Divide 
e distribui as 

mercadorias para as 
Escolas

Recebe, confere e 
armazena as 
mercadorias

NUTRICIONISTA: Elabora 
o cardápio e envia às 

Escolas

Recebe e estuda o 
cardápio

NUTRICIONISTA: Realiza 
a capacitação anual de 

funcionários/
merendeiros

MERENDEIROS: 
Preparam a merenda e 

distribuem para os 
alunos

Fiscaliza e emite parecer 
na prestação de contas 

anual

FIM
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9. CAPÍTULO II 

 
 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO CENTRAL 
(unid. responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

SCL - Sistema de 

Compras, Licitações 

e Contratos 

Secretaria de 

Administração 

SCL N° 001: Aquisição de bens e serviços mediante licitação, 

inclusive dispensa e inexigibilidade; 

SCL N° 002: Alienação de bens mediante leilão ou 

concorrência pública; 

SCL N°003: Controle de estoques; 

SCL N° 004: Cadastramento de fornecedores; 

SCL N° 005: Concessão e permissão de serviços públicos e 

autorização; 

SCL N° 006: Acompanhamento e controle de execução dos 

contratos. 

SCL N° 007: Ritos Processuais 

SSP - Sistema de 

Saúde Pública 
Secretaria de Saúde 

SSP N° 001: Controle e distribuição de medicamentos e de 

material médico-clínico; 

SSP N° 002: Acondicionamento e destinação de resíduos (lixo 

hospitalar); 

SSP N°003: Transporte de pacientes. 

STB - Sistema de 

Tributos 

Seção de Tributação 

e Fiscalização 

STB N° 001:  Procedimentos para o Cadastro Imobiliário; 

STB N° 002: Lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de 

tributos; 

STB N° 003:  Procedimentos de Inscrição, Controle e Cobrança 

da Dívida Ativa Municipal; 

STB N°004: Concessão e controle das renúncias de receita 

tributária. 

STB Nº 005: Procedimentos quanto a requisição concessão de 

parcelamentos  

STB Nº 006: Procedimentos Fiscalizatórios de Maximização da 

Arrecadação Monitoramento de ISS 

SFI - Sistema 

Financeiro 

Secretaria de 

Finanças 

SFI N° 001: Controle da receita e das disponibilidades 

financeiras vinculadas e não-vinculadas; 

SFI N° 002: Estabelecimento da programação financeira; 

SFI N°003: Concessão de adiantamentos; 

SFI N° 004: Concessão de diárias; 

SFI N°005: Contratação e controle de operações de crédito, 

avais e garantias. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 001 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 202/2014 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
 
I – FINALIDADE  
 
Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados na geração de 
gastos através de compras e contratações de obras ou serviços, com ou sem processo 
licitatório.  
 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta. 
A Câmara de Vereadores, os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se 
de órgãos gestores de orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas 
e procedimentos ora estabelecidos.  
 
 
III – CONCEITOS  
 
1. Sistema de Compras e Licitações - SCL  
 
Conjunto de atividades desenvolvidas por todas as unidades da organização para a 
obtenção de bens, insumos e serviços ou contratação de obras ou serviços, abrangendo 
desde a requisição até a contabilização do pagamento da despesa.  
 
Tem como órgão central o Departamento de Compras e Licitações e como órgãos setoriais 
todas as unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer atividade 
abrangida pelo SCL.  
 
2. Órgão Central do Sistema  
 
Unidade da estrutura organizacional (Departamento de Compras e Licitações) à qual 
compete, de acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das 
rotinas e procedimentos de controle relativos às compras e contratações de obras ou 
serviços e orientar os órgãos setoriais para o correto exercício dessas atividades.  
 
3. Senha Eletrônica (password)  
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Palavra ou código individual, secreto e intransferível, escolhido pelo usuário para confirmar a 
sua identificação em um ambiente computadorizado.  
 
Na execução de um procedimento de controle, a senha eletrônica libera (de forma virtual) 
para a próxima etapa, com recursos da tecnologia da informação, as transações realizadas 
até então, dentro de uma rotina de trabalho.  
 
4. Processo Administrativo  
 
Pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até 
a emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, com registro das 
etapas percorridas e manifestações, com identificação das datas e dos responsáveis em 
cada etapa.  
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
a) Constituição Federal (Art. 31);  
b) Lei Complementar nº 101/2000;  
c) Lei 4320/64;  
d) Lei 8666/93;  
e) Lei 10520/02;  
f) Decreto nº 122/2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município; 
g) Decreto 173/2009 – Regulamenta o SRP. 
 
V – RESPONSABILIDADES  
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada. 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
 
2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
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Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, 
em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações.  
 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle;  
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
 
 
VI – PROCEDIMENTOS  
 
Nas Unidades Requisitantes:  
 
QUANDO DO PEDIDO E DA REQUISIÇÃO  
 
1 - Diante das necessidades, as diversas unidades da estrutura organizacional emitem o 
pedido correspondente à operação, no formulário próprio, com estimativa do valor do gasto 
e justificativa.  
Os pedidos de material ou serviços devem ser através do Sistema de Compras Eletrônico – 
Solicitação. Somente os pedidos com valor previamente determinado, pedidos de obras e 
aditivos serão feitos através de ofícios. 
 
2 – A unidade requisitante protocoliza o pedido, o Prefeito autoriza juntamente com o 
Secretário de Finanças e encaminha para o setor de Compras, que verificando a existência 
de dotação, encaminha para o setor de Licitações. 
 
3 - Os pedidos, serão instruídos, ainda, com os seguintes elementos:  

 A solicitação propriamente dita feita no Sistema de Compras; 
 Os pedidos de compras e serviços deverão ser acompanhados de termo de 

Referência (Detalhado), com todas as especificações pertinentes ao objeto, 
justificando a necessidade do objeto, demais especificações, inclusive a necessidade 
da inclusão no edital de documentos extras vinculado ao objeto a ser licitado se for o 
caso; 

 Termo de Referência 
 No mínimo 03 orçamentos de empresas contendo CNPJ distintos, assinatura do 

representante das mesmas, itens com marcas ou procedência, valores unitários, 
valor total, validade e timbre da empresa; 
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 Na hipótese da dificuldade na obtenção dos respectivos orçamentos, nos padrões 
acima citados, a secretaria deverá efetuar a coleta através de emails, telefone ou 
mediante coleta através de servidor autorizado pertencente à secretaria solicitante. 
Este orçamento deverá ser justificado e assinado pelo servidor que efetuar a coleta, 
inserindo o nome do funcionário que prestou as informações, data e hora da coleta 
de preços; 

 Dotação Orçamentária devidamente assinada;  
 Balizamento com a estimativa média do valor a ser licitado realizado pelo Setor de 

compras; 
 Parecer Prévio da Procuradoria quando for o caso; 
 Os Termos de Referência devem indispensavelmente conter: 

- Prazo para entrega do produto ou realização do serviço; 
- Local de entrega do produto ou realização do serviço; 
- Fiscal do contrato ou ARP – Ata de Registro de Preços; 
- A necessidade de apresentação prévia de amostras dos produtos através de 
catálogos ou em espécie; 
- Local da apresentação das amostras. 

 Os relatórios de classificação de amostras deverão ser entregues até 12 horas antes 
da abertura do certame, os mesmos deverão expor os motivos claramente quanto à 
desclassificação das empresas nos itens apresentados nas amostras. 

 
 
A – COMPRAS:  
 
1 - Os materiais solicitados - de consumo ou permanentes - serão descritos com as 
especificações técnicas e de padrão de qualidade possíveis, vedada a citação de marcas ou 
outros elementos que direcionem a compra para determinado produto;  
 
2 - Quando solicitada a compra de veículo, máquina ou equipamento, serão especificadas e 
justificadas criteriosamente as características técnicas do tipo de bem pretendido, levando 
em consideração os fins a que se destina;  
 
3 – Quando houver recursos advindos de Programas ou Convênios com os Governos 
Estadual e Federal, estes deverão ser identificados. 
 
B – SERVIÇOS:  
 
1 - Os pedidos devem conter descrição suficiente dos serviços a contratar e a indicação da 
sua finalidade, identificando:  
 
1.1 - Se o objeto é certo e determinado, a ser pago em quantitativos fixos ou estimados, ou 
 
1.2 - Se a sua execução caracteriza-se como sendo "de forma contínua" (art. 57 da Lei n° 
8666/93);  
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1.3 - A forma de pagamento contratual recomendável para a espécie de atividade 
pretendida;  
 
2 - Anexar o Projeto Básico e o Orçamento detalhado em planilha de custos, conforme 
admitir a espécie de serviços, observado o disposto nos arts. 6°, inc. IX, e  7º, § 2º, da Lei nº 
8.666/93;  
 
3 - Informar se os serviços atenderão a manutenção de atividade rotineira da unidade 
requisitante, ou algum programa ou projeto determinado.  
 
C - OBRAS:  
 
1 - Anexar o Projeto Básico e, quando for o caso, o Projeto Executivo, com todos os seus 
elementos exigíveis, nos termos dos arts. 6°, incs. IX e X, e 7º, § 2º, da Lei nº 8.666/93;  
 
2 - Indicar o prazo máximo estimado para a execução das obras;  
 
3 - Anexar memorial descritivo da obra.  
 
D – ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS EM TODO PEDIDO:  
 
1 - Demonstração de que a despesa a contratar diz respeito ao cumprimento de meta 
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;  
 
2 - Identificação da dotação orçamentária, cujo saldo deverá ser suficiente para empenhar a 
despesa a ser paga no exercício; e 
 
3 - Demonstração da conformidade do gasto pretendido com o cronograma de desembolso 
financeiro correspondente à Secretaria.  
 
Se a compra ou a contratação de obra ou serviço estiver relacionada à criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa e se o seu valor 
não for considerado irrelevante, conforme definido na LDO, para os fins do disposto no Art. 
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe à Unidade Requisitante, com o apoio da 
Secretaria de Administração e Planejamento (ou unidade equivalente), providenciar:  
 
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor 
e nos dois subsequentes;  
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com as ações constantes dos 
programas do PPA e com as prioridades e metas definidas na LDO.  
 
Nos casos de extrema necessidade de realização de contrato para utilização do saldo 
remanescente antes do vencimento da ata de registro de preços, para sua efetivação deverá 
conter:  
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 Justificativa prévia e consistente quanto necessidade de formalização do presente 
contrato feito pela Secretaria solicitante; 

 Declaração de anuência da empresa contratada, se comprometendo em manter os 
preços iniciais contratados; 

 03 orçamentos do objeto, comprovando vantajosidade para o município; 

 Valor total do futuro contrato; 
 Dotação Orçamentária; 

 Planilha constando os itens contratados; 
 Informação do Setor de compras da existência de saldo remanescente; 
 A Solicitação deverá ser feita 60 (sessenta) dias antes do vencimento da respectiva 

ata (ARP); 
 Parecer da Procuradoria Geral atestando a legalidade do procedimento após análise 

completa do processo; 

 Uma vez efetuado o contrato da Referida ARP o valor empenhado não sofrerá 
alteração, cancelando os demais saldos da ARP. 

 
 
E – NOS CASOS DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 
Nos casos em que a compra ou a contratação de obra ou serviço for passível de ocorrer 
com dispensa ou inexigibilidade de licitação, cabe à unidade requisitante, de maneira 
fundamentada, justificar as razões técnicas e administrativas por que entende dispensável 
ou inexigível a licitação para a despesa/objeto de requisição, atendendo aos requisitos 
estabelecidos no art. 26, da Lei nº 8.666/93.  
 
Neste caso, a unidade requisitante, de maneira fundamentada, justificará as razões técnicas 
e administrativas por que entende dispensável ou inexigível a licitação para a 
despesa/objeto de requisição, providenciando a formação do respectivo Processo 
Administrativo, que deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras e Licitações.  
 
Os processos de compra direta em forma de dispensa de licitação deverão ser 
acompanhados de informação do Setor de Compras declarando quanto à inexistência de 
processo de compra em andamento com o mesmo objeto que ultrapasse o valor limite para 
modalidade.  Considerando que o Fundo de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde 
têm CNPJ próprios, os mesmos não comprometem o orçamento das demais secretarias. 
 
QUANDO DA EXECUÇÃO DA DESPESA  
 
1 – O setor de Compras recebe da Contabilidade a dotação orçamentária, emite a 
autorização de emprenho e encaminha para a Secretaria de Finanças empenhar. Após o 
empenho, encaminha a autorização de fornecimento ou a Ordem de Serviço ao fornecedor e 
arquiva a segunda via para controle.  
 
2 - Nos casos de fornecimento de bens ou produtos, quando do recebimento confronta com 
as especificações dos documentos constantes do processo administrativo, responde pela 
sua destinação e certifica a regularidade e conformidade do fornecimento no verso da Nota 
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Fiscal, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento e 
contabilização.  
 
3 - Nos casos de obras ou serviços, fiscaliza a execução, juntando as medições, cópias de 
relatórios resumidos, atestados de conclusão e outros documentos comprobatórios à Nota 
Fiscal, quando do encaminhamento para a Secretaria Municipal de Finanças.  
 
4 - Devem, ainda, serem observados os seguintes procedimentos:  
 
4.1 - O secretário ou chefe de departamento (ou a comissão/art. 15, § 8°, da Lei n° 8666/93) 
ao qual o objeto do contrato tratar será o designado para receber o objeto contratual e ainda 
fiscalizará a execução contratual, nos termos do art. 67 da Lei n° 8666/93;  
 
4.1.1 - Se ficar comprovado que houve a prestação contratual de acordo com a Requisição 
(Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço), o secretário ou chefe de departamento 
certificará - no verso da Nota Fiscal/Fatura ou no termo próprio nela impresso - que os 
materiais foram fornecidos, ou os serviços ou obras foram executados de maneira regular, 
encaminhando, a seguir, a referida documentação para a Secretaria Municipal de Finanças.  
 
Quando aplicável, anexar medições, relatórios, laudos de inspeção, atestados e outros 
documentos necessários a comprovar a efetiva liquidação da despesa. Observar, ainda, as 
exigências do Tribunal de Contas do Estado quanto à comprovação das despesas, nos 
termos do Art. 63 § 2º da Lei Federal 4.320/64.  
 
4.1.2 - Se o contrato não tiver sido executado adequadamente, o fiscal (ou a comissão) não 
receberá o objeto contratual, providenciando notificação para que a contratada regularize o 
cumprimento da sua obrigação.  
 
4.2 - A área requisitante encaminhará a Nota Fiscal/Fatura e os demais comprovantes, 
juntamente com informação do número da respectiva Nota de Empenho, para a Secretaria 
Municipal de Finanças, com vistas ao pagamento e contabilização da despesa.  
 
No Departamento de Licitações e na Secretaria de Administração:  
 
O pedido é apresentado ao setor de Licitações, que a analisará, verificando se contém as 
informações exigidas relativas à definição do objeto pretendido, e se está acompanhado dos 
documentos que se fazem necessário. Após:  
 
1 - Se o pedido estiver incompleto, será devolvido ao órgão interessado, com os 
esclarecimentos precisos, para a devida complementação instrutiva;  
 
2 - Estando apropriado o pedido, será encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças 
para as providências de sua competência.  
 
Retornado o pedido da Secretaria Municipal de Finanças, caberá ao setor de Licitações 
definir a forma em que será processada a compra ou a contratação da obra ou serviço, a 
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qual, conforme o caso, poderá ser de forma direta ou através de: sistema de registro de 
preços – sistema de credenciamento de prestadores de serviços e fornecedores – licitação 
convencional – licitação através de pregão – dispensa ou inexigibilidade de licitação.  
 
As compras e contratações de serviços poderão ocorrer de modo individualizado ou, sendo 
o caso, em conjunto com outros pedidos que, pela sua natureza, admitam ser agrupadas, 
tais como:  
 
a) gêneros alimentícios e correlatos;  
b) produtos de higiene e limpeza;  
c) peças, acessórios e serviços, relativos à manutenção ou conservação de veículos ou 
máquinas;  
d) locação de veículos e máquinas;  
e) manutenção de ruas ou estradas;  
f) manutenção de equipamentos ou prédios públicos; etc.  
 
Constituído o Processo Administrativo, o setor de Licitações, que adotará os procedimentos 
seguintes:  
 
1 - NO CASO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (art. 24, I e II, da Lei nº 8.666):  
 
1.1 - Escolha do fornecedor, podendo se basear inclusive em pesquisa de mercado informal 
para acatar a proposta que ofertar o menor preço, respeitada a qualidade necessária;  
 
1.2 – Remessa do Processo Administrativo ao Setor de Contabilidade para ser informada a 
dotação;  
 
1.3 - Envio do processo ao setor jurídico para emissão de parecer;  
 
1.4 – Expedição do termo e lavratura de contrato se for o caso, observadas as formalidades 
cabíveis;  
 
1.5 - Emissão, em duas vias, pelo setor de Compras, da Autorização de Fornecimento ou 
Ordem de Serviço, em nome do fornecedor;  
 
1.6 - Uma via da Nota de Empenho ficará no processo de despesa e a outra via juntamente 
com a Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, será mantida no processo 
Administrativo (art.38 – Lei 8.666/93);  
 
2 - NO CASO DE CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO:  
 
2.1 - As contratações de serviços médicos e similares, e as aquisições de medicamentos ou 
outros produtos, quando efetuadas desta forma, deverão observar rigorosamente as 
disposições do respectivo Edital de Credenciamento e correspondente regulamento, 
culminando com a formalização e obtenção das assinaturas no Termo de Credenciamento 
ou Termo de Contrato de Credenciamento.  
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2.2 - Concluída esta etapa, o Processo Administrativo será remetido, juntamente com o 
termo de credenciamento, à Secretaria de Finanças para ser empenhada a despesa e 
anexada a nota de empenho. 
 
3 - NO CASO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS:  
 
3.1 - As compras e contratações de serviços específicos, quando efetuadas junto a 
fornecedores cujos produtos ou serviços têm seus preços definidos mediante processo de 
licitação próprio, e cadastrados no Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15, da Lei 
8666/93, deverão observar rigorosamente as disposições do decreto de regulamentação do 
Sistema.  
 
3.2 - Definidos os fornecedores ou prestadores de serviços, o Processo Administrativo será 
remetido à Setor de Compras para emitir autorização de empenho, quando solicitado pela 
Secretaria;  
 
3.3 – O setor de compras emite em duas vias a Autorização de Fornecimento, ou Ordem de 
Serviço em nome do fornecedor, contendo, no mínimo, os seguintes elementos:  
 
I - as especificações e quantidades do bem ou serviço pretendido;  
II - os preços registrados, que deverão ser respeitados pelo fornecedor;  
III - os prazos para a entrega dos bens ou prestação dos serviços;  
IV - o número da Concorrência Pública e do Termo de Contrato que dão suporte à 
aquisição;  
V - a dotação orçamentária que dará cobertura a despesa.  
 
 
4 - SE POR LICITAÇÃO CONFORME ARTIGOS 22 E 23 DA LEI 8.666/93:  
 
4.1 - O Departamento de Compras encaminhará o Processo Administrativo ao setor próprio 
encarregado da elaboração do Edital na modalidade de licitação respectiva;  
 
4.2 - Elaborada a MINUTA do EDITAL, será submetida ao exame prévio e parecer da 
Assessoria Jurídica, que deverá opinar sobre a sua conformidade com a legislação 
aplicável;  
 
4.2.1 - Nos casos de que resultem celebração de contrato, a sua MINUTA igualmente será 
submetida ao exame e aprovação da Assessoria Jurídica;  
 
4.3 - Aprovado pela Assessoria Jurídica, o Edital será submetido à assinatura da Presidente 
da Comissão de Licitação ou Pregoeira; 
 
4.4 - Assinado o Edital, será dada publicidade à licitação, nos termos e condições 
estabelecidos no art. 21, da Lei nº 8.666/93;  
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4.5 - Recebidas as propostas e processada a licitação, com observância das normas 
estabelecidas pelo Art. 43 e seguintes, da Lei nº 8.666/93, processo administrativo será 
submetido à apreciação do setor jurídico;  
 
4.6 – Devolvido ao setor de Licitação, será o processo concluído e o resultado do 
julgamento submetido à homologação da licitação pela autoridade competente, processa-se 
a adjudicação do seu objeto ao vencedor, devendo com o mesmo ser celebrado o contrato 
respectivo ou formalizado Termo de Compromisso com respectiva Ata de Registro de 
Preços. 
 
 4.7 – Após será o processo encaminhado para a Secretaria de Finanças para empenho da 
despesa, com o respectivo contrato, ou para o Setor de Compras para e/ou em nome dele 
ser emitida a Autorização de Fornecimento, quando solicitada pela Secretaria;  
 
5 - SE POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (arts. 24 e 25 – Lei nº 
8.666/93):  
 
5.1 - Examina o processo administrativo, verificando se a unidade requisitante, de maneira 
fundamentada, justificou as razões técnicas e administrativas por que entende dispensável 
ou inexigível a licitação para a despesa objeto de requisição. Se tudo estiver correto e 
plausível, encaminha o processo à Secretaria Municipal de Finanças para as providências 
de sua competência; do contrário, devolve à área requisitante para as devidas 
complementações;  
 
5.2 - Recebido em devolução da Secretaria de Finanças, o Departamento de Compras e 
Licitações apresenta o Processo Administrativo ao Protocolo Geral para autuação, protocolo 
e numeração, e encaminha à Assessoria Jurídica, para a devida apreciação e 
fundamentação legal baseada nos arts. 24 ou 25 da Lei nº 8.666/93, considerados os termos 
iniciais da justificativa técnico-administrativa apresentada;  
 
5.2.1 - As justificativas técnico-administrativas e a fundamentação legal devem atender aos 
requisitos estabelecidos no art. 26, da Lei nº 8.666/93;  
 
5.3 - De posse da justificativa de dispensa ou inexigibilidade de licitação elaborada pela 
assessoria Jurídica, o Departamento de Compras e Licitações autoriza a realização da 
despesa ou submete à aprovação do Sr. Prefeito, devolvendo o Processo Administrativo ao 
Departamento de Compras e Licitações;  
 
5.4 - O Departamento de Compras e Licitações solicita ao fornecedor interessado para que 
apresente proposta de preços formal sobre o objeto do pedido, que será também juntada ao 
Processo Administrativo;  
 
5.5 - Encaminha o Processo à autoridade competente para que seja autorizada a realização 
da despesa, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação;  
 
5.6 - Autorizada a realização da despesa, será o extrato da justificativa de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação publicado na Imprensa Oficial (órgão oficial de divulgação) do 
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Município (art.26 – Lei 8.666/93), enquanto o processo tramitará no Setor de Contabilidade e 
Orçamento para ser procedido o empenhamento da despesa;  
 
5.7 - Será então o interessado convocado para celebrar o contrato, se for o caso, e/ou será 
emitida a Requisição (Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço);  
 
5.8 - Com o empenhamento da despesa e emissão da correspondente Nota de Empenho, 
por seu setor próprio, arquivará no Processo Administrativo, cópia do contrato celebrado, 
e/ou da Requisição (Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço), e a primeira via da 
Nota de Empenho;  
 
5.9 - A segunda via da Nota de Empenho ficará no processo de despesa e a outra via 
juntamente com a Requisição (Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço) e/ou 
contrato celebrado, será mantida no processo Administrativo (art.38 – Lei 8.666/93);  
 
6 - SE POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO  
 
6.1 - O setor de Compras obtém da Unidade Requisitante a definição dos critérios de 
aceitação das propostas, das exigências de habilitação e dos prazos e demais condições 
essenciais para o fornecimento do objeto a ser licitado, juntamente com o valor estimado 
dos produtos ou serviços, a partir do colhimento de, no mínimo, três propostas de preços ou 
de preços licitados há, no máximo um ano, em observância aos preços e especificações 
praticadas no mercado;  
 
6.2 - Encaminha o Processo Administrativo ao Prefeito Municipal, que determina a abertura 
da licitação na modalidade de Pregão, elaborando-se a MINUTA do respectivo EDITAL, 
observadas as regras constantes do Decreto nº 173/2009, que regulamenta a aplicação da 
Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, no âmbito do Município;  
 
6.3 – O setor de Licitações elabora a MINUTA do EDITAL, e será submetida ao exame 
prévio e parecer da Assessoria Jurídica, que deverá opinar sobre a sua conformidade com a 
legislação aplicável e sua regulamentação;  
 
6.3.1 - Nos casos de que resultem celebração de contrato, a sua MINUTA igualmente será 
submetida ao exame e aprovação da Assessoria Jurídica;  
 
6.4 - Aprovado pela Assessoria Jurídica, o Edital será submetido à assinatura do Presidente 
da Comissão de Licitação;  
 
6.5 - Assinado o Edital, será dada publicidade à licitação, nos termos e condições 
estabelecidos no Decreto nº 173/2009;  
 
6.6 - Os procedimentos para obtenção, julgamento, classificação e ordenamento das 
propostas, assim como, para a confirmação da habilitação dos proponentes e demais 
procedimentos atinentes à fase externa da licitação, deverão observar, rigorosamente, as 
regras estabelecidas pelo Decreto nº 173/2009;  
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6.8 – Realizada a licitação, será o processo encaminhado para o setor jurídico para emissão 
de parecer e em seguida o resultado do julgamento será submetido à homologação do 
Prefeito Municipal, conforme o caso;  
 
6.9 - Com a homologação da licitação pela autoridade competente processa-se a 
adjudicação do seu objeto ao vencedor, devendo com o mesmo ser celebrado o contrato 
respectivo e/ou firmado Termo de Compromisso de Fornecimento com a respectiva ARP – 
Ata de Registro de Preços;  
 
6.10 - O processo será encaminhado à Secretaria de Finanças para empenho da despesa 
ou ao setor de compras para autorização de fornecimento, quando solicitado;  
 
Na Secretaria Municipal de Finanças  
 
1 – QUANDO DO RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO  
 
1 - Analisa o pedido e documentos em anexo, quanto ao enquadramento da despesa e a 
viabilidade de sua execução, em função do que estabelece o PPA, a LDO, a LOA e, em 
especial a sua regularidade perante a Lei Complementar n° 101, de 04-5-2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal); 
 
2 - Procede a reserva de dotação orçamentária, para a futura contratação;  
 
3 - Baixa o valor no cronograma de execução mensal de desembolso, observado o prazo 
estimado da possível execução da despesa;  
 
4 - Se entender que o pedido não está regular, em relação aos requisitos analisados, a 
Secretaria Municipal de Finanças remetê-la-á à área requisitante, para ser complementada a 
instrução devida, findo o que a área requisitante procederá a sua devolução à Secretaria 
Municipal de Finanças.  
 
2 – QUANDO DO EMPENHAMENTO DA DESPESA  
 
Com base no processo administrativo encaminhado pelo Departamento de Compras e 
Licitações, procede ao empenhamento da despesa e emite a correspondente Nota de 
empenho, arquivando a 2ª via e enviando a primeira via juntamente com o Processo 
Administrativo ao departamento de Compras e Licitações.  
 
3 – QUANDO DO PAGAMENTO DA DESPESA  
 
3.1 - Recebida a Nota Fiscal e demais documentos necessários a comprovar a efetiva 
liquidação da despesa, examina-os quanto a aspectos formais e legais, tomando por 
orientação as exigências legais e as normas do Tribunal de Contas do Estado;  
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3.2 - Não estando hábil para o pagamento, ou não tendo sido observados os procedimentos 
definidos nesta Instrução Normativa, a Nota Fiscal e demais documentos serão devolvidos à 
área que os encaminhou;  
 
3.2.1 - Em sua análise, a Secretaria Municipal de Finanças deverá consultar o Processo 
Administrativo correspondente à despesa;  
 
3.3 - Estando a documentação em ordem, procede ao pagamento conforme rotina 
estabelecida nesta Instrução Normativa relativa aos procedimentos de pagadoria, 
arquivando-se a cópia do comprovante de pagamento no respectivo processo.  
 
 
IV – Procedimentos para Aditivos a Contratos  
 
Nas situações em que for necessária a celebração de termo aditivo a contratos de 
fornecimentos, obras ou serviços, deverão ser observados os seguintes procedimentos 
mínimos:  
 
1 - É de responsabilidade da unidade encarregada do gerenciamento do contrato a 
expedição de solicitação, em tempo oportuno, para a formalização de termo aditivo relativo a 
valor ou prazo;  
 
2 - A solicitação, devidamente justificada (imprevisibilidade, caso fortuito, interesse público, 
etc.), deverá conter as especificações e demais informações sobre materiais, obras ou 
serviços a serem aditivados e será encaminhada ao Departamento de Compras e 
Licitações.  
 
2.1 - No caso de obras e serviços, a solicitação deverá conter:  
 
a) indicação do estágio da obra ou serviço;  
b) alterações ocorridas no projeto básico (se for o caso), aprovadas por autoridade 
competente;  
c) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
envolvidos;  
d) informações sobre a situação do contrato (prazo para término, valor já pago, saldo do 
contrato, valor já aditivado, percentual com o aditivo em tela, etc.);  
e) respeitar, quando for o caso, os dispositivos do art. 65 da Lei federal 8.666/93, em 
especial seu § 1º.  
 
 
3 - Ao receber a solicitação de aditivo, cabe ao setor jurídico verificar:  
 
a) se o material ou serviço pode ser aditivado à licitação (objeto);  
b) se com o aditamento não será ultrapassado o limite da modalidade da licitação;  
c) se a necessidade está devidamente justificada e comprovada;  
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d) no caso de obras e serviços de engenharia, se constam as planilhas da composição dos 
custos e indicativos da necessidade e imprevisibilidade (se os serviços não estavam 
previstos no projeto básico);  
 
4 - Caso alguma das alíneas anteriores não for atendida, o setor jurídico devolverá a 
solicitação à área de origem para as devidas complementações;  
 
5 - O setor jurídico consulta o Setor de Contabilidade quanto à existência de dotação 
orçamentária e de disponibilidade de recursos no cronograma de execução mensal de 
desembolso;  
 
6 - Havendo resposta positiva, o setor jurídico emite parecer que deverá enfocar a 
observância à Lei nº 8.666/93 e o cumprimento dos procedimentos dispostos nesta 
instrução;  
 
7 - O setor de Licitações elabora a minuta do aditivo contratual e encaminha o processo à 
Assessoria Jurídica. Do contrário, devolve para a área de origem;  
 
9 - A termo de aditivo deverá estabelecer com clareza e precisão as condições contratuais 
relativas aos acréscimos de materiais e/ou serviços, tais como: objeto, valores totais, etc.;  
 
10 - Assinado o Termo Aditivo, será encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças que 
providenciará o empenho da despesa e emitirá a respectiva Nota de Empenho, enquanto 
que o setor de Licitações publicará o extrato do contrato no portal da transparência e até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no Diário Oficial;  
 
11 - Nos casos de obras e serviços de engenharia, a unidade responsável pela transcrição 
dos dados ao Sistema GEO-OBRAS, do Tribunal de Contas do Estado, efetuará, até o 5º dia 
do mês seguinte, os devidos registros no Sistema.  
 
NOTA: os serviços e materiais somente poderão ser realizados/entregues após firmado o 
termo aditivo, sob pena de o valor ser considerado como despesa não autorizada.  
 
 
VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
1 - A programação semanal das licitações, a cargo do setor de Licitações, será feita com 
base nas requisições rotineiras de compras, serviços e obras, que, encerrada a respectiva 
tramitação, lhe sejam entregues.  
 
2 - Pressupõem-se hábeis e verídicos os documentos e elementos informativos que 
integram o processo de requisição de compras, serviços e obras, relativamente a cada fase 
específica, respondendo pela legitimidade dos mesmos os agentes públicos partícipes do 
procedimento, na medida das respectivas esferas de competência.  
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3 - Os relatórios de classificação de amostras deverão ser entregues até 12 horas antes da 
abertura do certame, os mesmos deverão expor claramente os motivos quanto à 
desclassificação das empresas nos itens apresentados nas amostras; 
 
4 – As Secretarias solicitantes após a publicação do Edital serão responsáveis em 
comunicar as empresas interessadas em participar do certame para que haja maior 
concorrência; 
 
5 - A realização de qualquer despesa sem a observância das tramitações e comprovações 
estabelecidas nesta Instrução Normativa poderá sujeitar os responsáveis ao pagamento dos 
valores correspondentes.  
 
6 - Os Fundos Especiais, as Autarquias e as Fundações Públicas, que tenham licitações 
processadas pelo Departamento de Compras e Licitações, ficam sujeitas às rotinas e 
exigências acima, relativas à fase preliminar dos procedimentos licitatórios.  
 
7 - Para a despesa destinada a atender situação de emergência, cuja execução exija 
rapidez, aplicam-se as rotinas prevista neste ato, no que for possível, mantendo-se 
obrigatórios a autorização e empenhamento prévios. 
  
8 - O gestor ou fiscal do contrato deverá acompanhar os prazos, considerando vencimento 
final, necessidades de aditamentos de prorrogação, valor ou outros pagamentos e 
realização de novo processo licitatório; 
 
9 - Excetua-se do disposto nesta Instrução Normativa a despesa eventual de pequeno valor, 
para atendimento de necessidades imediatas, efetuada com recursos provenientes de 
adiantamento na forma dos arts. 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.  
 
7 - Integra a presente Instrução Normativa os seguintes anexos:  
 
Anexo I - Checklist - Verificações de controle interno.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  
 
Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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Anexo I 
 

Ponto de Controle: 1 Exame do conteúdo da requisição  

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

1.1 Houve a aprovação da requisição por quem de direito?        

1.2 Todos os campos foram preenchidos conforme a IN nº. SCL 001?        

1.3 A especificação está correta, adequada e suficiente para a aquisição 

direta ou com licitação?        

    

Ponto de Controle: 2 Exame dos anexos à requisição - Requisição de serviços com licitação  

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

2.1 Foi anexado o Projeto Básico?        

2.2 Idem o Orçamento detalhado em planilha de custo?        

    

Ponto de Controle: 3 Exame dos anexos à requisição - Requisição de obras com licitação  

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

3.1 Foi anexado o Projeto Básico?        

3.2 Idem o Projeto Executivo?        

3.3 Idem o Memorial Descritivo?        

    

Ponto de Controle: 4 Exame dos anexos à requisição - Requisição de compras ou contratações 

através de pregão  

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

4.1 A unidade requisitante especificou os critérios para aceitação das 

propostas, as exigências de habilitação e os prazos, e demais condições 

essenciais para o fornecimento do objeto a ser licitado?        

    

Ponto de Controle: 5 Exame dos anexos à requisição - Dispensa ou inexigibilidade  

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

5.1 Foi anexada a justificativa técnica e administrativa, com respectivas 

comprovações?        

    

Ponto de Controle: 6 Exame dos anexos à requisição - Despesa que se enquadre no art. 16 da LRF 

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

6.1 Foi anexada a estimativa do impacto orçamentário e financeiro?        

6.2 Foi anexada a declaração do ordenador da despesa (inciso II)?       

    

Ponto de Controle: 7 Verificação da regularidade orçamentária e contábil  
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Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

7.1 A despesa está enquadrada em Programa do PPA e meta da LDO?       

7.2 A despesa está regular perante a LRF?        

7.3 Foi registrada a classificação contábil na requisição?       

7.4 Foi confirmada a existência de dotação orçamentária suficiente para a 

despesa?        

    
Ponto de Controle: 8 Verificação da existência de recursos financeiros para a realização da 

despesa 

Documento Base: Requisição       

Procedimento de Controle S N NA 

8.1 Existe previsão de recursos financeiros no cronograma mensal de 

desembolso para a realização da despesa?        

    

Ponto de Controle: 9 Verificação da autorização para a realização da despesa 

Documento Base: Processo Administrativo       

Procedimento de Controle S N NA 

9.1 A realização da despesa foi autorizada pelo Secretário de Administração 

ou pelo Prefeito (conforme limites estabelecidos na IN)?        

9.2 Foi autuado o processo administrativo no Protocolo Geral?        

    

Ponto de Controle: 10 Verificação das condições para compras ou contratações diretas 

Documento Base: Processo Administrativo       

Procedimento de Controle S N NA 

10.1 Foi efetuada a pesquisa de preço nos termos da IN?        

10.2 A minuta do contrato foi aprovada pelo Secretário de Administração?       

10.3 Idem pela Assessoria Jurídica?        

    

Ponto de Controle: 11 Verificações relativas ao lançamento do Processo Licitatório  

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

11.1 O processo licitatório foi autuado e numerado conforme a IN?        

11.2 As especificações e quantitativos no ato convocatório (Edital) conferem 

com a Requisição?        

11.3 O objeto da licitação está escrito com precisão e clareza?       

11.4 Na especificação do objeto estão indicadas características que possam 

direcionar Licitação?        

11.5 As condições estipuladas podem restringir a competição?        

11.6 Está indicado o prazo para a entrega dos materiais ou para a execução 

das obras/serviços?       

     
Ponto de Controle: 12 Verificação das condições para a realização da licitação na modalidade 

Convite 
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Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

12.1 A minuta do ato convocatório foi aprovada pela Assessoria Jurídica?        

12.2 A minuta do contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica?        

12.3 As Cartas-Convite estão datadas e assinadas?        

12.4 Foram enviadas em tempo hábil a todos?        

12.5 Foram enviadas na mesma data a todos os participantes?       

12.6 Constam dos protocolos de entrega a data do recebimento?        

12.7 O carimbo do CNPJ da empresa?        

12.8 O nome e cargo do recebedor do convite?        

12.9 Está comprovada a entrega do convite a, no mínimo, 3 participantes?       

12.10 Pelo menos 2/3 dos convidados estão cadastrados?        

12.11 Foram buscados novos convidados em relação à licitação anterior?       

12.12 Constam do processo a declaração de que o Edital de Convite foi 

afixado em local de acesso público?       

    
Ponto de Controle: 13 Verificação da regularidade da sessão de abertura das propostas na 

modalidade  

Convite 

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

13.1 Foi observado o prazo mínimo de 5 dias úteis a partir da entrega dos 

convites?        

13.2 As propostas e os envelopes foram rubricados por todos os participantes 

da sessão?        

13.3 As propostas explicitam os prazos de validade?        

13.4 São legíveis? Contêm vícios, rasuras, entrelinhas ou enxertos?       

13.5 Todos os campos das propostas foram preenchidos?       

13.6 Consta do processo a prova de regularidade fiscal do proponente 

vencedor?       

13.7 A ata foi assinada por todos os participantes da sessão?       

    

Ponto de Controle: 14 Verificação das condições para a realização da licitação nas modalidades de 

Tomada de Preços e de Concorrência  

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

14.1 O Edital está datado e assinado?        

14.2 Consta do mesmo o parecer da Assessoria Jurídica?        

14.3 Foram observadas todas as demais exigências constantes do art. 40 da 

Lei 8.666/93?        

14.4 Consta do processo a comprovação da publicação do Edital no Diário 

Oficial e em jornal de grande circulação?        

14.5 Se a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, a publicação 

ocorreu 30 dias antes do certame?       
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14.6 Ou 15 dias nos casos de melhor preço?        

    
Ponto de Controle: 15 Verificação da regularidade da sessão de abertura das propostas nas 

Tomadas de  

Preços e Concorrências 

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

15.1 As propostas e os envelopes foram rubricados por todos os participantes 

da sessão?       

15.2 As propostas explicitam o prazo de validade?        

15.3 São legíveis? Contêm vícios, rasuras, entrelinhas ou enxertos?        

15.4 Todos os campos das propostas foram preenchidos?        

15.5 A ata foi assinada por todos os participantes da sessão?        

    

Ponto de Controle: 16 Verificação da regularidade no julgamento das propostas, em qualquer 

modalidade de licitação  

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

16.1 Foi anexada ao processo a coleta informal de preços, para referência da 

Comissão Julgadora?       

16.2 Todas as propostas estão compatíveis com as especificações constantes 

do Edital?       

16.3 Os preços constantes do Quadro Comparativo de Preços são compatíveis 

com os das propostas?       

16.4 Os cálculos, efetuados item a item, estão corretos?        

16.5 O Relatório de Análise e Julgamento das Propostas foi devidamente 

elaborado e assinado?        

16.6 A homologação do processo está datada e assinada por quem de 

direito?        

16.7 A adjudicação está datada e assinada por quem de direito?        

16.8 No caso de Convite, se houve apenas uma proposta, consta do processo 

a manifestação do desinteresse de, pelo menos, mais 2 proponentes?        

16.9 Neste caso, constam da ata as justificativas da Comissão e a citação de 

que o preço apresentado pelo único proponente está compatível com o 

preço de mercado?       

16.10 Foi juntada comprovação obtida externamente?        

 

 

 

 

     

Ponto de Controle: 17 Verificação da regularidade do processo de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação  

Documento Base: Processo de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação        

Procedimento de Controle S N NA 
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17.1 O processo administrativo e a fundamentação legal estão baseados em 

razões técnicas e administrativas que justifiquem a dispensa ou 

inexigibilidade da licitação? (Art. 26, da lei 8.666/93)        

17.2 O processo e a minuta do contrato foram aprovados pela Assessoria (ou 

Procuradoria) Jurídica?        

17.3 Foi juntada ao processo a proposta formal de preços, sobre o objeto da 

requisição?        

    

Ponto de Controle: 18 Verificação da regularidade nas compras ou contratações através de 

credenciamento 

Documento Base: Processo Administrativo       

Procedimento de Controle S N NA 

18.1 Os contratos de serviços médicos e similares observam rigorosamente as 

disposições do respectivo Edital de Credenciamento e correspondente 

regulamento?       

18.2 As compras de medicamentos ou outros produtos observam 

rigorosamente as disposições do respectivo Edital de Credenciamento e 

correspondente regulamento?        

18.3 Foi formalizado e assinado, por quem de direito, o Termo de 

Credenciamento ou Termo de Contrato de Credenciamento?        

18.4 As duas primeiras vias da Nota de Empenho e do Termo de 

Credenciamento ou Termo de Contrato de Credenciamento foram 

encaminhadas à unidade requisitante?        

18.5 A 3ª via da Nota de Empenho e do Termo de Credenciamento ou Termo 

de Contrato de Credenciamento foram arquivadas no Processo 

Administrativo?        

    
Ponto de Controle: 19 Verificação da regularidade nas compras ou contratações através de 

sistema de  

registro de preços  

Documento Base: Processo Administrativo       

Procedimento de Controle S N NA 

19.1 A compra ou contratação cujos produtos ou serviços específicos estão 

cadastrados no Sistema de Registro de Preços previsto no art.15, da lei 

8.666/93, observou rigorosamente as disposições do decreto de 

regulamentação do sistema?        

19.2 A emissão da Autorização de Fornecimento, ou Ordem de Serviço, em 

nome do fornecedor, contêm todos os elementos exigidos na Instrução 

Normativa?       

19.3 As duas primeiras vias da Nota de Empenho e da Autorização de 

Fornecimento, ou Ordem de Serviço, foram encaminhadas à área 

requisitante?        

19.4As terceiras vias da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento, 

ou Ordem de Serviço, foram arquivadas no Processo Administrativo (art.  38 - 

Lei 8.666/93)?        
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Ponto de Controle: 20 Verificação da regularidade nas compras ou contratações através da 

modalidade de pregão  

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)        

Procedimento de Controle S N NA 

20.1 O Edital observou as regras constantes do Decreto que regulamenta a 

aplicação da Lei Federal nº.  10.520, de 17/07/02, no âmbito do Município?       

20.2O Edital especifica adequadamente os critérios de aceitação das 

propostas, as exigências de habilitação e os prazos, e demais condições 

essenciais para o fornecimento do objeto a ser licitado, conforme informados 

pela área requisitante?        

20.3 Consta do processo a planilha com o valor estimado dos produtos ou 

serviços, a partir do recolhimento de, no mínimo, três propostas de preços ou 

de preços licitados há, no máximo um ano, em observância aos preços e 

especificações  

praticadas no mercado?        

20.4 O Edital foi submetido ao exame prévio e parecer da Assessoria (ou 

Procuradoria) Jurídica?        

20.5O Edital foi assinado pela autoridade competente, conforme definido na 

Instrução Normativa?        

20.6O Edital foi publicado nos termos e condições estabelecidas no decreto 

de regulamentação?       

20.7 A confirmação da habilitação dos proponentes observou rigorosamente 

as regras estabelecidas no decreto de regulamentação?       

20.8 Os procedimentos para obtenção, julgamento, classificação e 

ordenamento das propostas observaram rigorosamente as regras 

estabelecidas no decreto de regulamentação?        

20.9 O resultado do julgamento foi submetido à homologação do Secretário 

Municipal de Administração ou do Prefeito Municipal, conforme o caso?        

20.10 A minuta do contrato foi submetida ao exame e aprovação da 

Assessoria (ou Procuradoria) Jurídica?        

20.11 Foi emitida a Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, nos 

termos estabelecidos na Instrução Normativa?       

20.12 As duas primeiras vias da Nota de Empenho e da Autorização de 

Fornecimento, ou Ordem de Serviço, foram encaminhadas à área 

requisitante?        

20.13 Foi juntada ao processo a cópia do contrato celebrado, ou da 

Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, e a 3ª via da Nota de 

Empenho?        

    

Ponto de Controle: 21 Verificação das condições para emissão da Nota de Empenho  

Documento Base: Processo Administrativo        

Procedimento de Controle S N NA 
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21.1 A requisição para compra ou contratação direta foi aprovada pelo 

Secretário de Administração (ou outra autoridade, conforme definido na 

Instrução Normativa)?        

21.2 Houve a homologação da licitação pelo Secretário de Administração ou 

pelo Prefeito e a adjudicação de seu objeto ao(s) vencedor(es)?        

21.3 Foi obtida a aprovação do Prefeito para a dispensa ou inexigibilidade da 

licitação?        

21.4 Foi juntada ao processo a comprovação da publicação do extrato da 

justificativa da dispensa ou inexigibilidade da licitação no órgão oficial de 

divulgação do Município?        

    

Ponto de Controle: 22 Verificação da regularidade formal do processo de licitação  

Documento Base: Processo Licitatório (componente do Processo Adm.)       

Procedimento de Controle S N NA 

22.1 Está comprovada a publicação do resumo do contrato?        

22.2 A folha de índice está preenchida por completo?        

22.3 Os documentos estão arquivados em ordem cronológica?        

22.4 Todas as folhas estão rubricadas pelo Presidente da Comissão de 

Licitação?        

22.5 Na última folha do processo consta: "última folha"?        

22.6 Existem documentos em fac-símile no processo?       
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 002 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 30/09/2014. 

Ato de aprovação: Decreto N° 203/2014 

Unidade Responsável: Secretaria de Administração 

 

 

I – FINALIDADE  
  

Dispor sobre as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados na Alienação 

de Bens Públicos no âmbito do Poder Público Municipal.  

  

 

II – ABRANGÊNCIA  
  

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta.  

A Câmara de Vereadores, os Fundos Municipais, as autarquias e fundações, por tratar-se 

de órgãos gestores de orçamentos próprios, adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas 

e procedimentos ora estabelecidos.  

  

 

III – CONCEITOS  
  

1. Sistema de Compras e Licitações - SCL  
  

Conjunto de atividades desenvolvidas por todas as unidades da organização para a 

obtenção de bens, insumos e serviços ou contratação de obras ou serviços, abrangendo 

desde a requisição até a contabilização do pagamento da despesa.  

 

Tem como órgão central o Departamento de Compras e Licitações e como órgãos setoriais 

todas as unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer atividade 

abrangida pelo SCL.  

  

2. Órgão Central do Sistema  
  

Unidade da estrutura organizacional (Departamento de Compras e Licitações) à qual 

compete, de acordo com as suas atribuições institucionais, responder pela maior parte das 

rotinas e procedimentos de controle relativos às compras e contratações de obras ou 

serviços e orientar os órgãos setoriais para o correto exercício dessas atividades.  
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3. Senha Eletrônica (password)  
  

Palavra ou código individual, secreto e intransferível, escolhido pelo usuário para confirmar a 

sua identificação em um ambiente computadorizado.  

 

Na execução de um procedimento de controle, a senha eletrônica libera (de forma virtual) 

para a próxima etapa, com recursos da tecnologia da informação, as transações realizadas 

até então, dentro de uma rotina de trabalho.  

  

4. Processo Administrativo  
  

Pasta contendo todos os documentos gerados no decorrer da rotina, desde a requisição até 

a emissão da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço, com registro das 

etapas percorridas e manifestações, com identificação das datas e dos responsáveis em 

cada etapa, para arquivamento no Departamento de Compras e Licitações.  

  

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  

a) Constituição Federal (Art. 31);  

b) Lei Complementar nº 101/00;  

c) Lei 4320/64;  

d) Lei 8666/93;  

e) Lei 10520/02;  

f) Decreto nº 122/2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;  

g) Decreto nº 008/2008, de 20/05/2008, que regulamenta a utilização da modalidade de 

licitação denominada pregão;  

  

 

V – RESPONSABILIDADES  
  

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
  

Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

  

2. Das Unidades Executoras:  
  

Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
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Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional;   

  

Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo 

fiel cumprimento da mesma;  

 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações.  

  

3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
  

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle;  

 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles.  

  

 

V – DOS PROCEDIMENTOS  
  

Compete à pessoa identificada nos Termos de Responsabilidade a responsabilidade pela 

identificação inicial dos bens obsoletos, inservíveis ou que, em seu entendimento os custos 

de manutenção ou recuperação (sucatas) se tornem antieconômicos;  

  

Compete ainda à pessoa identificada nos Termos de Responsabilidade informar à Comissão 

de Patrimônio sobre a identificação desses bens por meio de Comunicação Interna, 

relacionando-os e separando-os para conferência da mesma de forma que possa ainda 

emitir laudo final sobre o estado físico dos bens, emitindo a devida baixa dos mesmos e 

encaminhando aqueles que possam despertar interesse comercial para alienação;  

  

A Comissão de Patrimônio providenciará a separação dos bens relacionados para alienação 

em lotes de forma a obter melhor avaliação comercial no mercado;  

  

1. Da Alienação  
  

A administração e a alienação de bens esta prevista no artigo 13, X da Lei Orgânica do 

Município e é parte integrante de seu poder discricionário;  

  

A alienação de bens imóveis deve ser precedida de autorização legislativa nos termos do 

artigo 39, I da Lei Orgânica Municipal, e dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
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modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos, conforme art. 17, I da 

Lei de Licitações:  

   

a) dação em pagamento;  

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, 

de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f” e “h”;  

c) permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 da  

Lei de Licitações;  

d) investidura nos termos do §3º do artigo 17 da Lei de Licitações;  

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de 

governo; 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente 

utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;   

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei Federal nº 6.383, de 

7 de dezembro de 1976 mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração 

Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;   

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m²  

(duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 

regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 

administração pública;   

   

A alienação de bens móveis dependerá de avaliação prévia, isolada ou global, e de licitação 

na modalidade Leilão, cujo valor não ultrapasse R$650.000,00, dispensada esta nos 

seguintes casos conforme artigo 17, II da Lei de Licitações:  

   

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de 

sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma 

de alienação;  

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 

específica;  

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;  

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração  

Pública, em virtude de suas finalidades;  

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração  

Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.  

  

A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os 

encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, 

sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado.  
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2. Das Receitas de Alienação de Bens Públicos  
  

Os recursos financeiros auferidos mediante a alienação de bens e direitos públicos só 

poderão ser aplicados na aquisição de novos bens patrimoniais, salvo se destinada por lei 

ao pagamento de parcelas previdenciárias dos regimes de previdência social, geral e próprio 

dos servidores públicos.  

 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O descumprimento das normas estabelecidas para alienação de bens públicos, sujeitará os 

responsáveis: Comissão de Patrimônio e Secretário de Administração a responder a 

procedimento administrativo disciplinar.  

  

  

Esta instrução entra em vigor à partir da sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 003 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 204/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE  
  
A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e padronizar o procedimento 
de controle de estoque, armazenamento, recebimento de mercadorias, adquiridos pela 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio.   
  
  
II - ABRANGÊNCIA 
  
Abrange todas as Unidades, Setores e Secretarias de competência do Poder Executivo do  
Município de Afonso Cláudio.  
  
  
III - CONCEITOS  
  
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:  
  
Unidade Competente: é a Unidade que tem o compromisso e o dever legal de receber, 
zelar, armazenar, controlar e distribuir os materiais; 
  
Material: Designação genérica de materiais de consumo, material permanente, 
equipamentos, componentes, gêneros alimentícios, sobressalentes, acessórios, veículos em 
geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades 
do Poder Executivo, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de 
demolição ou desmontagem, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente 
aproveitáveis; 
    
Materiais de Consumo: Itens de consumo, a saber, aqueles que, em razão do seu uso 
constante e da definição da Lei no 4.320/64, perdem normalmente sua identidade física 
mesmo quando incorporados ao bem e/ou têm sua utilização limitada há dois anos, tais 
como gêneros alimentícios, utensílios domésticos, vestuário, materiais pedagógicos, 
materiais de expediente. 
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Equipamentos e Materiais Permanentes: itens de uso permanente, a saber, aqueles que, em 
razão de seu uso constante, e da definição da Lei no 4.320/64, não perdem a sua identidade 
física mesmo quando incorporados ao  bem e/ou têm uma durabilidade superior a dois anos, 
tais como: mobiliário; instrumentos de trabalho, equipamentos elétricos e eletrônicos.   
  
  
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
O fundamento jurídico encontra respaldo nos ordenamentos jurídicos:  
  
a) Constituição Federal (Art. 31);  
b) Lei Complementar nº 101/00;  
c) Lei 4320/64;  
d) Lei 8666/93;  
e) Lei 10520/02;  
f) Decreto nº 122/2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;  
g) Decreto nº 008/2008, de 20/05/2008, que regulamenta a utilização da modalidade de 

licitação denominada pregão.  
  
  
V - RESPONSABILIDADES 
  
Compete à Unidade Responsável pelo controle de estoque: 
    

 Promover divulgação e implementação de Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
 Orientar as áreas solicitantes e supervisionar sua aplicação;  
 Promover discussões técnicas com as unidades solicitantes e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.   

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo seu fiel cumprimento.  

  
  
VI – PROCEDIMENTOS 
  
Compete à Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, dentre outras competências:   
    
 Controlar o estoque; 
 Encaminhar ordem de fornecimento para fornecedor; 

 Realizar o cadastro dos itens, no sistema de materiais para movimentação;  
 Registrar os movimentos do estoque de entrada e saída; 

 Encaminhar nota fiscal à contabilidade; 
 Controlar os materiais em ponto de reposição; 
 Controlar o consumo médio de materiais;  

 Prestar conta do movimento do estoque do mês de referência;  
 Prestar consulta em geral.  
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A aquisição de matérias de consumo e bens se dará por intermédio da Unidade de 
Departamento de Licitação e Compras e Departamento de Patrimônio e Almoxarifado.  
 
Em se tratando de material de consumo perecível ou de uso urgente e imediato a 
competência para recebimento é a Unidade solicitante.   
 
Salvo as exceções, a competência para recebimento é da  Departamento de Patrimônio e 
Almoxarifado.   
 
No caso dos parágrafos, anteriores, tanto a Unidade solicitante quanto a Departamento de 
Patrimônio e Almoxarifado tomarão os seguintes procedimentos: 
  
O fornecedor entregará o produto à Secretaria competente, sendo imprescindível a nota 
fiscal; 
 
Após a entrega do material, que trata o parágrafo anterior, a Secretaria solicitante conferirá 
o produto ou serviço; 
 
Caso o material não se apresente na forma convencionada, a Unidade competente 
informará a inconformidade e devolverá a nota fiscal e o material ao fornecedor e 
convenciona novo prazo para sanar o vício do material; 
 
Conferido o material e se este estiver em conformidade com o convencionado, a Unidade 
competente, atestará a nota fiscal e encaminhará à Departamento de Patrimônio e 
Almoxarifado. 
  
  
VII - AQUISIÇÃO  
  
As compras de materiais, para reposição e/ou para atender necessidades específicas das 
Unidades, serão efetuadas por intermédio da Departamento de Licitação e Compras.   
  
Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificar a inexistência, no 
almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às 
necessidades do usuário.  
  
Não se deve efetuar compras volumosas de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, 
à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos ao obsoleto.   
  
A Unidade quando solicitar pedido de compra elaborará a descrição dos materiais, 
observando os critérios definidos no Termo de Referência – TR.  
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VIII - RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  
  
Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue à Unidade no local 
previamente designado, não implicando em aceitação, transfere apenas a responsabilidade 
pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos 
almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, 
caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de 
recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado.   
 
Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material 
recebido satisfez às especificações contratadas.  
  
O material recebido depende, para sua aceitação, de:  
* Conferência; e, quando for o caso;  
* Exame qualitativo.  
  
O material que apenas depender de conferência com os termos do pedido e do documento 
de entrega, será recebido e aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor 
designado para esse fim.   
  
Se o material depender, também, de exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado, ou 
servidor designado, indicará esta condição no documento de entrega do fornecedor e 
solicitará à Departamento Geral de Administração ou à Unidade equivalente esse exame, 
para a respectiva aceitação.  
  
Exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da 
qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado.   
  
Quando o material não corresponder com exatidão do pedido e/ou apresentar faltas ou 
defeitos, o encarregado do recebimento providenciará com o fornecedor a regularização da 
entrega para efeito de aceitação.   
  
  
IX - ARMAZENAGEM 
  
A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material 
adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das Unidades, os 
principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:  
    
Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação 
dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como insetos; 
    
Os materiais estocados a mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, (primeiro a 
entrar, primeiro a sair - PEPS), com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;   
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Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 
inventário;  
    
Os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil 
acesso e próximo das áreas de expedição e o material que possui pequena movimentação 
deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição;  
    
Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso, é preciso utilizar 
corretamente os acessórios de estocagem para protegê-los; 
 
A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso as partes de emergência, aos 
extintores de incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater a incêndio 
(Corpo de Bombeiros);  
    
Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de 
facilitar a movimentação e inventário;  
    
Os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das 
estantes e porta-estrado, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a 
movimentação; 
    
Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando 
houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização; 
    
A organização dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso 
a o local de armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a marcação do 
item, permitindo a fácil e rápida leitura de identificação e das demais informações 
registradas; 
    
Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das 
pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, o arejamento  
(distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das paredes).   
  
  
X - REQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
  
As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão 
supridas exclusivamente pelo almoxarifado.   
  
Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao 
usuário, são dois os processos de fornecimento: 
  
 Por pressão; 

 Por requisição. 
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O fornecimento por Pressão é o processo de uso facultativo, pelo qual se entrega material 
ao usuário mediante tabelas de provisão, previamente, estabelecidas pelo setor competente, 
e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário. 
Essas tabelas são preparadas normalmente, para: 
  
 Material de limpeza e conservação; 

 Material de expediente de uso rotineiro; 
 Gêneros alimentícios. 
  
O fornecimento por Requisição é o processo mais comum, pelo qual se entrega o material 
ao usuário, mediante apresentação de uma requisição (pedido de material) de uso interno 
na Unidade, as requisições deverão ser feitas de acordo:  
 

 Com as tabelas de provisão; 
 Com catálogo de material, em uso na Unidade. 
  
As quantidades de materiais a serem fornecidos deverão ser controladas, levando-se em 
conta o consumo médio mensal dessas unidades usuárias, nos 12 (doze) últimos meses.   
  
Nas remessas de material para Unidades de outras localidades, a Departamento de 
Patrimônio e Almoxarifado, quando utilizar transporte de terceiros, deverá atentar para o 
seguinte: 
    
 Grau de fragilidade ou perecidade do material; 

 Meio de transporte mais apropriado; 
 Valor do material, para fins de seguro pela transportadora; 
 Nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da 

mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário.   
  
A guia de remessa de material (ou nota de transferência), além de outros dados informativos 
julgados necessários, deverá conter: 
    
 Descrição padronizada do material; 
 Quantidade; 

 Unidade de medida; 
 Preços (unitário e total); 
 Número de volumes; 

 Peso; 
 Acondicionamento e embalagem; 

 Grau de fragilidade ou perecibilidade do material.   
  
O remetente comunicará, pela via mais rápida, a remessa de qualquer material, o 
destinatário, da mesma forma, dará ciência do recebimento.   
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Para atendimento das requisições de material, cujo, estoque já se tenha exaurido, caberá a 
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado encaminhar o respectivo pedido de compra à 
Unidade de Licitação para as devidas providências.   
  
  
XI - CARGA E DESCARGA 
  
Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 
    
Carga: a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário; 
Descarga: a transferência desta responsabilidade.   
  
A movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate de 
material de consumo nos almoxarifados, quer se trate de equipamento ou material 
permanente em uso pelo setor competente, ambos os casos, a ocorrência de tais registros 
está condicionada à apresentação de documentos que justifique.   
  
O material será considerado carga, no almoxarifado, com o seu registro, após o 
cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação.  
  
Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, à 
vista do respectivo termo ou processo.   
  
A descarga se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material: 
    
 Ser precedida de exame, realizado por comissão especial, quando for o caso; 
 A regra geral é constar todos os detalhes do material, descrição, estado de conservação, 

preço, data de inclusão em carga, destino da matéria-prima, eventualmente aproveitável 
e demais informações; 

  
  
XII - SANEAMENTO DE MATERIAL  
  
O saneamento do material visa aperfeiçoar a física dos materiais em estoque ou em uso 
decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e movimentação 
daqueles considerados ociosos ou recuperáveis, bem como a alienação dos antieconômicos 
e irrecuperáveis. 
  
Os materiais devem ser objeto de constantes revisões e análises, estas atividades são 
responsáveis pela identificação dos itens ativos e inativos.   
  
Consideram-se itens ativos aqueles requisitados regularmente em um dado período 
estipulado pelo órgão ou entidade.   
  
Consideram-se itens inativos aqueles não movimentados em certo período estipulado pelo 
órgão ou entidade e comprovadamente desnecessários para utilização nestes.   
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A Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, com base nos resultados obtidos em face da 
revisão e análise efetuadas, promoverá o levantamento dos itens, realizando pesquisas nas 
Unidades integrantes, com finalidade de constatar se há ou não a necessidade desses itens 
naqueles setores.   
  
  
XIII - MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE  
  
A movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante 
deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle, ficha de 
prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador, à vista de guia de 
transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga.  
  
À Departamento Geral de Administração, compete supervisionar e controlar a distribuição 
racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de 
fornecimento das unidades usuárias, em função do consumo médio, apurada em série 
histórica anteriores, que tenham servido de suporte para a projeção de estoque vigente, com 
finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de 
estoque.  
  
Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes 
receberão números sequenciais de registro patrimonial.  
  
O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante gravação, fixação 
de plaqueta ou etiqueta apropriada.  
  
Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto mediante 
carimbo.  
  
Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de 
responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele constar a nova localização, e seu 
estado de conservação e a assinatura do novo consignatário.  
  
Os equipamentos ou materiais permanentes somente poderão ser movimentados de uma  
Unidade à outra, por meio do Departamento de Administração ou da unidade equivalente.  
  
Compete à  Departamento de Patrimônio e Almoxarifado promover previamente o 
levantamento dos equipamentos e materiais permanentemente em uso junto aos seus 
consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos.  
  
O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar a Departamento 
de Patrimônio e Almoxarifado qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação nos 
materiais sob sua responsabilidade.  
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Departamento de Patrimônio e Almoxarifado providenciará a recuperação do material 
danificado sempre que verificara sua viabilidade econômica e oportunidade.  
  
  
XIV - INVENTÁRIOS FÍSICOS 
  
Inventário físico é o instrumento de controle para verificar, os saldos de estoques nos 
almoxarifados e depósitos, os equipamentos e materiais permanentes, em uso nas 
Unidades, que irá permitir, dentre outros: 
 
 O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo 

físico real nas instalações de armazenagem;  
 A análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado, através dos 

resultados obtidos no levantamento físico;  

 O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos 
estoques;  

 O levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das 
suas necessidades de manutenção e reparos;  

 
Os tipos de Inventários Físicos são:  
  

 Anual: Destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de 
cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício - constituído do 
inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício; 

 

 Inicial: Realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e 
registro dos bens sob sua responsabilidade; 

 
 Transferência de responsabilidade: Realizado quando da mudança do dirigente de uma 

unidade gestora; 
 
 Extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou transformação da unidade 

gestora; 
 
 Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 

por iniciativa do órgão fiscalizador.   
  
Nos inventários destinados a atender às exigências do órgão fiscalizador, Sistema de 
Controle Interno, os bens móveis, material de consumo, equipamento, material permanente 
e semovente, serão agrupados segundo as categorias patrimoniais.   
  
No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, figurarão: 
    
 A descrição padronizada; 

 Número de registro; 
 Valor: preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação; 
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 Estado: bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável; 

 Outros elementos julgados necessários. 
  
O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente 
superior ao risco da perda poderá ser controlado através do simples relacionamento de 
material e relação carga.   
  
O bem móvel cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido será avaliado 
tomando como referência o valor de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de 
conservação e a preço de mercado.  
  
Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, a Departamento de 
Patrimônio e Almoxarifado poderá utilizar como instrumento gerencial o Inventário Rotativo, 
que consiste no levantamento rotativo, contínuo e seletivo dos materiais existentes em 
estoque ou daqueles permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com uma 
programação de forma á que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício.   
  
Poderá também ser utilizado o Inventário por Amostragens para um acervo de grande porte, 
nesta modalidade alternativa consistirá no levantamento em bases mensais, de amostras de 
itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais 
itens do mesmo grupo ou classe.   
  
Os inventários físicos de cunho gerencial deverão ser efetuados por Comissão designada 
pelo Coordenador Geral de Administração, ressalvado aqueles de prestação de contas, que 
deverão se subordinar às normas do Sistema de Controle Interno.   
  
  
XV - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
  
É obrigação de todos que tenham sido confiados materiais para a guarda ou uso, zelar pela 
sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar.   
  
Com o objetivo de minimizar os custos com a reposição de bens móveis do acervo compete 
à  Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, organizar, planejar e operacionalizar um 
plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos e materiais 
permanentes em uso nas Unidades, objetivando o melhor desempenho possível e maior 
longevidade.  
  
A manutenção periódica deve obedecer às exigências dos manuais técnicos de cada 
equipamento ou material permanente, de forma mais racional e econômica possível para o 
órgão ou entidade.   
  
A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem móvel  
orçar no máximo a 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado; se 
considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado, de conformidade com 
o  disposto na legislação vigente.  
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XVI - DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 
  
Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do 
material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou 
culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.  
  
É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade 
ocorrida com o material entregue aos seus cuidados.  
  
O documento básico para ensejar exame do material e/ou averiguação de causas da 
irregularidade havida com o mesmo, será a comunicação do responsável pelo bem, de 
maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações verbais, que, 
informalmente, antecipam a ciência, pelo administrador, dos fatos ocorridos.  
  
Recebida a comunicação, o dirigente da Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, após  
a avaliação da ocorrência poderá: 
 
 Concluir que a perda das características ou avarias do material decorreu do uso normal 

ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário; 

 Identificar, desde logo, o (s) responsável (eis) pelo dano causado ao material, sujeitando-
o(s) às providências cabíveis;  

 Designar comissão especial para apuração da irregularidade, cujo relatório deverá 
abordar os seguintes tópicos, orientando, assim, o julgamento quanto à responsabilidade 
do envolvido no evento para:  

  a) a ocorrência e suas circunstâncias; - estado em que se encontra o material;  
  b) valor do material, de aquisição, arbitrado e valor de avaliação;  
  c) possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há matéria-prima 
a aproveitar;  
  d) sugestão sobre o destino a ser dado ao material;  
  e) grau de responsabilidade da(s) pessoa (s) envolvida (s).  

  
Caracterizada a existência de responsável (eis) pela avaria ou desaparecimento do material 
de que se trata o artigo anterior, ficará (ão) esse (s)responsável (eis) sujeito (s), conforme o 
caso e além de outras penas que forem julgadas cabíveis, alternativamente:  
    
 Arcar com as despesas de recuperação do material;  

 Substituir o material por outro com as mesmas características;  
 Indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado 

em processo regular através de comissão especial designada pelo Coordenador Geral de 
Administração.  

  
Da mesma forma, quando se tratar de material cuja unidade seja "jogo", "conjunto", 
"coleção", suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por 
outras com as mesmas características, ou na impossibilidade dessa recuperação ou 
substituição, indenizada, em dinheiro, de acordo com o disposto no art. 56, III.   
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Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base 
no valor da reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da 
indenização).   
  
Quando não for (em), de pronto, identificado(s) responsável (eis) pelo desaparecimento ou 
dano do material, o detentor da carga solicitará ao chefe, imediatas providências para 
abertura de sindicâncias, por comissão incumbida de apurar responsabilidade pelo fato e 
comunicação ao órgão de Controle Interno, visando assegurar o respectivo ressarcimento à 
Fazenda Municipal (art.84, do Decreto-Lei nº. 200/67).   
  
Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de dano, seja ele qual for, caso o material 
seja de valor econômico de pequena monta.   
  
Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a 
responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, 
quando:  
 
 Impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, 

poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência; 

 Não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado servidor da 
Unidade, ou instituída comissão especial pelo Coordenador Geral de Administração, nos 
casos de cargas mais vultosas, para conferência e passagem do material.    

 
Caberá a Unidade cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as 
providências preliminares para a passagem de responsabilidade, indicando, inclusive, o 
nome de seu substituto ao setor de controle do material permanente.   
  
A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente, à vista da verificação 
física de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade.   
  
Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade caberá ao Coordenador Geral 
de Administração adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de 
responsabilidade.   
  
  
XVII - CESSÃO E ALIENAÇÃO 
  
A cessão consiste na movimentação de material do Acervo, com transferência de posse, 
gratuita, com troca de responsabilidade, de um órgão para outro, no âmbito da Prefeitura 
Municipal.  
  
A Alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material 
mediante, venda, permuta ou doação.  
  
Compete a Departamento de Patrimônio e Almoxarifado:  
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 Colocar à disposição, para cessão, o material identificado como inativo nos almoxarifados 
e os outros bens móveis distribuídos, considerados ociosos; 

 Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e irrecuperável.  
  
  
XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as formalidades de 
recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle, ficha de prateleira, 
ficha de estoque, listagens.  
  
O Departamento de Patrimônio e Almoxarifado deverá acompanhar a movimentação de 
material ocorrida na Unidade, registrando os elementos indispensáveis ao respectivo 
controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e 
evitar os eventuais desperdícios.  
  
As comissões especiais de que trata esta Instrução Normativa, deverão ser constituídas de, 
no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e serão instituídas pelo Coordenador Geral 
de Administração e, no caso de impedimento desses, pela Autoridade Administrativa a que 
ele estiver subordinado.  
  
  
VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
O descumprimento das normas estabelecidas para alienação de bens públicos, sujeitará os 
responsáveis: Comissão de Patrimônio e Secretário de Administração a responder a 
procedimento administrativo disciplinar.  
  
Esta instrução entra em vigor à partir da sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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fornecedor

Recebe e confere o material
Emite NF e entrega material para a 

Secretaria

Realiza cadastramento de itens de 
materiais para movimentação (no sistema)

Registro dos movimentos de entrada e 
saída

Encaminha NF para a contabilidade

Controle de materiais em ponto de 
reposição

Consumo médio de materiais

Fechamento e reabertura do mês de 
referência 

Consultas em geral

FIM

Material conferido?

Informa e devolve a NF, mercadoria 
para o fornecedor

Aguarda novo prazo de entrega

Atesta Nota Fiscal

Atesta Nota Fiscal

Encaminha NF para o Setor de 
Compras e licitação

SIM

NÃO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 004 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 205/2014 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Esta Instrução Normativa tem por finalidade padronizar o procedimento cadastramento de 
pessoas físicas e jurídicas interessadas em contratar, inclusive participar dos procedimentos 
licitatórios, com a Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Poder 
Executivo de Afonso Cláudio, criando um banco de dados que propiciará informações com 
vistas a tornar as contratações mais vantajosas e transparentes, padronizar e 
desburocratizar procedimentos. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
A Instrução Normativa abrange o setor de Compra e Licitação e Fornecedores.   
 
III - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
A presente Instrução Normativa tem como base legal diretamente prevista na Lei Federal nº  
8.666/93, art. 34.   
 
IV - CADASTRAMENTO  
 
O cadastro no setor de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços far-se-á 
mediante solicitação do interessado.   
 
Os bens ou serviços integrantes da linha de fornecimento devem ser compatíveis com o 
objeto comercial indicado ao contrato social/estatuto ou descrição das atividades indicadas 
no cartão de CNPJ.  
 
Para solicitação de cadastro na PMAC, o interessado deverá protocolizar solicitação 
cadastral, acompanhado da documentação relacionada no ITEM V.  
 
O Cadastro na PMAC poderá ser requerido e processado em qualquer época do ano.   
 
As sociedades anônimas regidas pela lei federal nº 6.404, de 15 de novembro de 1976 e 
demais sociedades empresariais, a cada encerramento de exercício social, deverão 
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apresentar no prazo máximo de cento e vinte dias, o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis respectivas, conforme dispõe o art. 1078, da lei federal nº.  
10.406, de 11 de janeiro de 2003 – Código Civil Brasileiro.  
 
As empresas estrangeiras que não tenham filial ou representante legal no país deverão 
atender nas concorrências internacionais, as exigências mediante apresentação de 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 
tradutor juramentado.   
 
O registro no setor de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços fica 
condicionado à comprovação de que a empresa estrangeira tem representante legal no 
país, com poderes expressos, para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente.  
 
V - DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO  
 
O interessado deverá protocolizar requerimento solicitando o cadastro, acompanhado dos 
seguintes documentos: 
 
Para pessoa jurídica: 
 
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
 Cédula de Identidade; 
 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 Ato constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 
 
2 - REGULARIDADE FISCAL 
 
 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede; 
 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
 Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - 
Certidão Negativa de Débito (CND). 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 Registro ou Inscrição na entidade profissional competente em nome da empresa e de 
seus responsáveis técnicos; 
 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, 
apresentando no mínimo dois atestados, assinados, datados, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
 Relação da equipe técnica e administrativa da empresa, acompanhada do respectivo 
currículo, quando se tratar de serviços técnicos. Ex: Obras e etc. 
 
 
4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 
 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
Certidão Negativa de Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 
Distribuidor (ES) da sede da proponente; 
 Demonstração do imobilizado da empresa quando se tratar de empresa de construção 
civil. 
 
Para pessoa física: 
 

 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou residência; 
 Prova de situação perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Certidão 
Negativa de Débito (CND). 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
 
3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 Certidão de Registro e quitação na entidade profissional competente; 
 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, 
apresentando no mínimo dois atestados, assinados, datados,  
 Currículo, quando se tratar de serviços técnicos.  
 
 
4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 
 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 
Distribuidor (ES) do endereço da pessoa interessada; 
 
 
VI - PROCEDIMENTO CADASTRAL  
 
O cadastramento será iniciado com o recebimento do requerimento protocolizado, 
acompanhado de cópia dos respectivos documentos do fornecedor, podendo ser cópia 
simples.   
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As certidões, certificados de regularidade e outros documentos assemelhados que, por sua 
natureza, dependem de renovação periódica serão aceitos se dentro do prazo de sua 
validade.   
 
Não havendo indicação expressa do prazo de validade, o mesmo corresponderá a sessenta 
dias, a contar da data de sua expedição. 
 
Pedidos de inclusão com falta de documentos, com prazo de validade vencido, ilegíveis e/ou 
com rasuras não serão apreciados pela unidade de Cadastro, cabendo ao interessado, 
regularizar as inconformidades.   
 
No cadastramento, suas alterações, inclusão e renovações serão avaliadas com base na 
documentação apresentada pelo fornecedor e analisada dentro dos parâmetros seguintes: 
 
 Habilitação jurídica; 
 Regularidade fiscal;   
 Qualificação técnica; 
 Qualificação econômica – financeira. 
 
O requerente que, em razão de sua natureza, estiver sujeito ao atendimento de outros 
requisitos previstos em lei ou regulamento, deverá ser atendido mediante a apresentação de 
documentação complementar estabelecida em cada instrumento convocatório de licitação.   
 
As pessoas jurídicas e físicas, que tiverem sua solicitação e documentação aprovada 
receberão Certificado de Registro de Fornecedores (CRF) ou Certificado de Registro de 
Pessoa Física (CRPF), conforme o caso.   
 
A pessoa que for contratar diretamente com a Administração Direta e Indireta, deverá 
providenciar seu cadastro prévio junto ao setor.   
 
A documentação apresentada pelo fornecedor para registro no Município constituirá 
Processo Administrativo, que depois de cumprido o seu objeto, será mantido no Arquivo 
Central.   
 
 
VII - EMISSÃO  
 
O certificado de Registro de Fornecedores (CRF) da pessoa jurídica e o Certificado de 
Registro de Pessoa Física (CRPF) da pessoa física será entregue no prazo de 72 horas.  
Após entrega do pedido de inclusão, o interessado deverá comparecer à Divisão de 
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços para:  
 
 Retirar o seu certificado de inclusão, ou;  
 Conhecer as exigências acerca de falhas na documentação apresentada, bem como para 

apresentar documentos e ou informações complementares.  
 
 
VIII - RENOVAÇÃO  
 
Tanto a renovação do Certificado de Registro de Fornecedores (CRF) como o Certificado de  
Registro de Pessoa Física (CRPF) deverão ser requeridas no setor de protocolo, anexando 
os documentos que estiverem com alterações, ou cujo prazo de validade houver expirado. 
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Findo o prazo de validade do certificado de inscrição do fornecedor deverá apresentar, para 
ratificar sua condição de regularidade, a seguinte documentação comprobatória:  
 
 Alterações ocorridas no contrato social ou estatuto, bem como prova de recondução ou 

mudanças dos representantes legais se for o caso;  
 Certidões relativas à regularidade fiscal exigida no cadastramento;  
 Último balanço e demonstrações de lucros e perdas, para confirmação da sua 

qualificação econômico-financeira;  
 Atestado de desempenho, após seu cadastramento, e outros documentos no caso de 

alteração de linhas de fornecimento ou outros dados constantes do certificado de 
inscrição.  

 
A renovação do Certificado de Registro de Fornecedores (CRF) da Pessoa Jurídica será 
entregue no prazo de 48 horas. E o Certificado de Registro de Pessoa Física em de 24 
horas.   
 
IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Serão anotadas no setor de Cadastro as sanções aplicadas ao contrato no curso da 
execução dos contratos.   
 
As penalidades somente serão anotadas no setor de Cadastro após a conclusão do 
correspondente processo administrativo instaurado na esfera competente.   
 
O contrato será reabilitado após o término do prazo da penalidade aplicada ou com 
encerramento dos motivos determinantes da punição e mediante pedido de renovação 
cadastral.   
 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Cadastramento de fornecedores

COMPRAS E LICITAÇÕESFORNECEDOR

INÍCIO

Solicita informações sobre o cadastramento no Setor de 
Compras e Licitações

Fornece o Check-list para o fornecedor

Informa documentos exigidos para o cadastramento

- Contrato Social da empresa e suas alterações, 
acompanhado de cópia dos documentos dos sócios 
(autenticadas);
- Enquadramento da empresa (Micro-empresa, empresa de 
pequeno porte, grande porte);
- Certidão Negativa da Receita Federal;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa do INSS (CND);
- Certidão Negativa do FGTS;
- Certidão negativa de Tributos Estaduais;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais.

Prepara a documentação necessária

Envia documentação para o Setor de Compras e Licitações
Recebe e confere os documentos do fornecedor para o 

cadastramento

A Documentação está correta?

Cadastra o fornecedor no Sistema de Compras

Arquiva documentação junto com o processo Licitatório

Cadastro para licitação?Devolve documentação para o fornecedor

FIM

FIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 005 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 206/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
  
A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e padronizar o procedimento 
para elaborar o projeto lei de Concessão e Permissão de prestação de serviços públicos e 
executar a tramitação dos procedimentos licitatórios.   
  
II - ABRANGÊNCIA 
  
Abrange os Setores de Compra e Licitação, Assessoria Jurídica e Comissão de Licitação do 
Município de Afonso Cláudio.  
  
III - CONCEITO 
  
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:  
  
a) Concessão de Serviço Público: delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 
prazo determinado; 
    
b) Concessão de Serviço Público precedida da execução de obra pública: a construção, total 
ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de 
interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade 
para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária 
seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço (medição) ou da obra por 
prazo determinado;   
  
c) Permissão de Serviço Público: delegação, a título precário, mediante licitação, da 
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.   
  
IV - BASE LEGAL 
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O fundamento jurídico encontra respaldo no ordenamento jurídico na Constituição Federal 
artigo 175, Lei Orgânica do Município artigo 9, VII e artigos 84, 85, 86, 87 e 88, Lei Federal 
8.987/95 e Lei Federal 8.666/93.   
  
V - PROCEDIMENTOS  
  
É de competência do Chefe do Executivo a iniciativa do projeto lei de Concessões de 
Serviços Públicos e de Obras Públicas e as Permissões de Serviços Públicos.  
  
O Prefeito requisitará a Assessoria Jurídica para elaborar o projeto lei.   
  
A Assessoria Jurídica elabora o termo de referência e projeto lei, encaminhando-os à 
Câmara Municipal.  
  
A Câmara Legislativa Municipal, tão logo analise e vote o projeto lei, encaminhará para 
Assessoria Jurídica, aprovado ou não.  
  
A Câmara Legislativa Municipal, após apreciar o projeto de lei, caso não aprove, 
encaminhará à Assessoria Jurídica o projeto lei e a devida justificativa.  
  
Recebendo o projeto lei aprovado, pelo Poder Legislativo Municipal, a Assessoria 
encaminha ao Executivo para sancionar.  
  
Sancionada a lei, o Executivo estabelecerá prazo para a Concessão e Permissão de 
Serviços e Obras Públicas, encaminhando à Coordenadoria de Compra e Licitação.  
  
A Coordenadoria de Licitação e Compras, após receber a lei de Concessão e Permissão de 
Serviços e Obras Públicas tomará as seguintes providências, dentre outras:  
  

 Autoriza a abertura do processo licitatório;  
 Alimenta o sistema com objeto e dotação orçamentária;  
 Define hora e data da abertura do processo licitatório;  

 Elabora edital e minuta do contrato.  
  
Após elaborar o edital e minuta do contrato, encaminha à Assessoria Jurídica para que esta 
dê vista.  
  
A Assessoria Jurídica, após receber o edital analisa os aspectos legais e formais, faz as 
devidas correções, se necessárias, e devolve ao órgão encaminhador. A Coordenadoria de 
Compra e Licitação, após receber o edital licitatório, da Assessoria Jurídica, tomará os 
seguintes procedimentos:  
    
 Publica na imprensa oficial; 

 O Gabinete do Prefeito encaminha ofício, para cientificar a câmara municipal; 
 Fornece edital e anexo para os interessados devidamente cadastrados; 
 Aguarda prazo de recurso do edital, se houver; 
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Não havendo recurso, o Departamento de Compras e Licitação encaminhará o edital à 
Comissão de Licitação para dar continuidade ao processo licitatório, havendo recurso, 
encaminhará à Assessoria Jurídica para parecer.   
  
A Assessoria Jurídica, após emitir parecer, favorável ou não, encaminhará o edital para a 
Comissão de Licitação. 
  
Caso o parecer do recurso seja favorável, a Comissão de Licitação poderá, dentre outras 
providências, prorrogar, republicar ou cancelar a licitação.   
  
Caso o parecer do recurso não seja favorável, a Comissão de Licitação, dará continuidade 
ao processo licitatório.   
  
Encontrando-se o processo legalmente regular em todas suas formas, a Comissão Especial 
procederá: 
    
 Recebe os documentos de habilitação e proposta; 
 Registra a ata de abertura e julgamento; 

 Confere os documentos de habilitação; 
 Emite ata de abertura e julgamento e mapa comparativo; 

 Classifica os valores e define os vencedores; 
 Vista toda a documentação; 
 Assina ata de abertura e julgamento; 

 Publica o resultado do certame; 
 Encaminha o processo à assessoria jurídica; 
  
Caso os documentos de habilitação não estejam na devida forma, a Comissão de Licitação 
considerará o proponente inabilitado, devolvendo o envelope com a proposta ainda lacrada, 
desde que não haja recurso ou após a sua denegação.   
  
A abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
passado o prazo ou sem impetração de recurso ou desistência expressa do recurso.  
 
A Assessoria Jurídica após receber o processo da Comissão de Licitação, tomará as 
seguintes providências: 
    
 Emite parecer;  
 Homologa e adjudica (prefeito); 

 Finaliza o contrato; 
 Publica extrato do contrato; 
  
Nos casos omissos, desta Instrução Normativa, observar-se-ão as leis: 8.666/93; 8.987/95 e 
as demais leis, onde compatível.   
  
VI - ESTUDOS PRELIMINARES 
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O Executivo realizará os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas 
ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação e 
estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os 
dispêndios correspondentes, especificados no edital. (Vide art.21, da lei 8987/95).  
  
Antes de publicar o edital de licitação, o Poder Executivo publicará o ato justificando a 
conveniência da outorga de concessão ou permissão, conforme estudo realizado caracteriza 
seu objeto, área e prazo.  
  
VII - EDITAL  
  
No Edital de licitação da concessão e permissão de serviços públicos constarão os critérios 
de julgamento das propostas, conforme o caso, previsto no edital, e tendo como critérios:  
  

 O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 
 A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da 

concessão; 

 Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 
 Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do 

serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

 Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da 
concessão com o de melhor técnica; ou   

 Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.  
  
Para fins de aplicação do disposto, no edital de licitação conterá estes parâmetros como 
exigências para formulação de propostas técnicas.  
  
O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente 
incompatíveis com os objetivos da licitação. O edital de licitação será elaborado pelo poder 
concedente, observados, no que couberem os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:  
    

 O objeto, metas e prazo da concessão;  
 A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;  
 Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do 

contrato;  
 Prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 

projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;  

 Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, 
da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;  

 As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como 
as provenientes de projetos associados;  

 Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a 
alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da 
prestação do serviço; 
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 Os critérios de reajuste e revisão da tarifa;  

 Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico 
e econômico-financeiro da proposta; 

 A indicação dos bens reversíveis; 

 As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à 
disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;   

 A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à 
execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa; 

 As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a 
participação de empresas em consórcio; 

 Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas 
essenciais; 

 Nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os 
dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua 
plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do 
contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra; 

 Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.   
  
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será 
objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios 
da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório.   
  
Toda permissão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será 
objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios 
da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório.   
  
A concessão de serviço público e concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública, total ou parcial, dar-se-ão mediante licitação na modalidade de concorrência.   
  
A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que 
observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, 
inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 
concedente.   
   
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Concessão e permissão de serviço público
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 006 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 207/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
  
Tem por objetivo a presente Instrução Normativa disciplinar a gestão dos contratos 
administrativos, pautadas nas ações e nos princípios da eficiência e economicidade, com  
expresso  atendimento  aos  dispositivos  legais  complementando  os  convênios, contratos 
de repasse, termos de compromisso e termos de execução, celebrados por esta  
Administração  com  órgãos  da  administração  pública  federal  e  estadual,  com órgãos ou 
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos  e  empresas privadas com fins lucrativos  
para a execução de  programas, projetos, obras  e atividades que envolvam a transferência 
de recursos.  
 
1 – Considera-se: 
 

a) Apostila/aditivo:  é a anotação ou registro administrativo que pode ser feita diretamente 
no termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, ou juntada 
por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hábeis. 

b) Contratante: órgão ou entidade da administração pública do Estado signatário do 
instrumento contratual;  

c) Contratado:  pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração 
Pública Estadual;  

d) Gestão de contratos:  conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento, 
acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos, com vista ao seu 
integral cumprimento e atendimento das necessidades dos Órgãos da Administração 
Direta e Indireta;  

e) Gestor de contrato:  representante da Administração, designado para acompanhar a 
execução do contrato e promover as medidas necessárias à fiel execução das 
condições previstas no ato convocatório e no instrumento contratual;  

f) Fiscal de contrato:  representante da Administração designado, com as atribuições de 
subsidiar ou assistir o Gestor de Contrato;  

g) Objeto do Contrato:  o fornecimento, a obra ou a prestação de serviço, suficientemente 
caracterizado no contrato;  

h) Termo de recebimento: documento emitido no momento do recebimento da compra, 
de obras, serviços e bens, podendo ser provisório ou definitivo; 
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II – ABRANGÊNCIA  
 
A Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do executivo 
do Município de Afonso Cláudio / ES que dispõe sobre norma e procedimentos relativos à 
gestão de Contratos no âmbito da Administração Pública.  
 
 
III - BASE LEGAL  
  
Tem como fundamento jurídico a Lei Federal 8666/1993. 
  
 
IV - RESPONSABILIDADES  
  
Compete às Unidades envolvidas na presente instrução normativa:   
  
 Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades; 
 Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus termos; 
  
 
V - PROCEDIMENTOS  
  
A – FORMALIZAÇÃO 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas, inexigibilidades e pregão cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação. 
 
1 – São formalidades essenciais dos contratos administrativos que devem ser observados:  
 
a)  Objeto do respectivo contrato; 
b)  Fonte de recursos; 
c)  Forma de pagamento, de acordo com item “b”; 
d)  Período de execução do objeto; 
e)  Período de vigência do contrato, sendo o dobro do item “d”; 
 
B – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E SUBSTITUIÇÃO  
 
Exigência feita pela Administração para assegurar a execução do contrato, podendo ser 
utilizada para ressarcir prejuízos causados pelo contratado ou para o pagamento de multa 
que lhe seja aplicada, quando não houver pagamentos pendentes que possam ser objeto de 
glosa, avaliando as necessidades mediante decisão fundamentada.  
 
Caso haja a utilização da garantia prestada para ressarcir prejuízos causados pelo contratado 
ou para o pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, acarretando a redução do seu 
valor original, a Administração exigirá a reposição para atingir o montante contratualmente 
estabelecido, sob pena de rescisão do contrato existente.  
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C – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 
O Objeto do contrato não poderá sofrer alterações, permitindo qualquer modificação nas 
demais disposições a ele relacionadas, como regime de execução, prazo, valor ou forma de 
pagamento.  
 
A proposta de alteração contratual, encaminhada pelo requisitante com as devidas 
justificativas, será analisada pelo gestor de contrato e submetida às autoridades competentes 
para aprovação.  
 
a)  alterações qualitativas e quantitativas, desde que justificadas e nos limites da lei, sendo 
dever do gestor comunicar à Administração a necessidade de sua realização. 
b)  deverão repercutir em ajustes no preço, para cima ou para baixo, conforme haja acréscimo 
ou supressão, respeitando os valores unitários constantes no contrato, em caso de serviços 
novos seja aplicado o desconto ofertado pelo contratado; 
c)  contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações 
quantitativas propostas pela Administração, dentro dos limites referidos no caput, sendo 
admitida, ainda, redução superior àqueles limites, desde que conte com a concordância do 
contratado. 
d)  prorrogação constitui a ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o ajuste, 
previamente justificada pelo gestor e autorizada pela autoridade competente, não podendo 
ser ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) meses deste a assinatura do contrato; 
e)  as alterações sempre acompanhadas de respectivas justificativas, em casos específicos 
em especial de obra que seja sempre anexado as respectivas anotações de 
responsabilidades técnicas dos responsáveis pela fiscalização e execução dos os prazos e/ou 
valores aditados fazendo referências ao contrato inicial; 
 
D – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante 
da Administração, especialmente designado. 
 
Quando da designação do fiscal de contrato, a autoridade competente, no ato de designação, 
enumerará as atribuições incumbidas ao fiscal de contrato.   
 
Na ausência, a qualquer título, do gestor de contrato, as providências de sua alçada ficarão a 
cargo de sua chefia imediata, caso não haja a indicação expressa do substituto, quando então 
este assumirá integralmente as atividades e responsabilidades do titular ausente.  
 
E – INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DO GESTOR E FISCAL 
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O gestor de contrato fica subordinado ao ordenador de despesas para tratar dos assuntos 
pertinentes ao gerenciamento, acompanhamento e fiscalização dos contratos, por ocasião da 
execução das disposições desta Normativa.  
 
A indicação do gestor de contrato e fiscal de contrato deverá ser realizada por Ato de 
Designação referenciado ao contrato específico ou em razão do objeto contratual.  
 
F – ATRIBUIÇÕES DO GESTOR, DO FISCAL E DA COMISSÃO  
 
No início da execução contratual, deverá ser feita o ato de designação, com o objetivo de 
inteirar-se do conteúdo da contratação efetivada, deverão ler o contrato, o projeto básico ou 
termo de referência, se houver, bem como analisar as planilhas correspondentes.  
 
a)  manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo 
documentos pertinentes à sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de 
contato;  
b)  anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato; 
c)  registrar os ajustes acordados com o representante da contratada; 
d)  conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o 
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos 
fixados no contrato, registrar as críticas informadas pela fiscalização, inclusive com a 
produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada 
para instruir possível procedimento de sanção contratual;  
e)  comunicar à Administração sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das 
obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;  
f)  exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com 
prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, 
inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;  
g)  recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, 
ajustes ou correções;  
h)  comunicar à contratada, mediante correspondência com aviso de recebimento, cujas 
cópias deverão ser juntadas aos autos, eventuais irregularidades na execução do contrato, 
estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;  
i)  Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, 
mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, recusando, de logo, objetos 
que não correspondam ao contratado;  
j)  testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;  
k)  encaminhar mensalmente a documentação à unidade correspondente para pagamento, 
juntamente com o RECAE – relatório de comprovação de adimplência de encargos. 
l)  verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da 
empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, 
exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de 
descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo 
contratual;  
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m)  exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme 
pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço 
público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento;  
n)  comunicar a contratada por e-mail, sobre o término do contrato, observando o prazo de 
até 60 (sessenta) dias para os procedimentos estipulando o prazo de 10 (dez) dias para 
protocoliza solicitação de prorrogação devidamente justificável, caso o não atendimento que 
seja feito por si próprio; 
o)  comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se 
realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade e à 
eficiência na execução contratual;  
p)  cobrar  da  contratada,  quando  se  tratar de  obras,  no  local  de  execução  dos serviços,  
na  formatação  padrão  combinada,  o  Diário  de  Obra,  cujas  folhas deverão estar 
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e onde serão feitas  as  anotações  diárias  
sobre  o  andamento  dos  trabalhos  tais  como: indicação técnica, início e término de etapas 
de serviço, causas e datas de início  e  término  de  eventuais  interrupções  dos  serviços,  
recebimento  de material e demais assuntos  que requeiram providências e    zelar para que 
o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, com vista a 
compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações 
acerca de eventuais reivindicações futuras;  
q)  remeter o registro próprio do contrato à autoridade competente ao término de cada 
exercício financeiro, ou por ocasião do encerramento do contrato para cancelamento de 
empenho ou ré empenho, permanecendo atento ao cronograma empenhando apenas no 
necessário em cada exercício; 
 
G – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS  
 
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos resultados alcançados em relação ao 
contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada, 
adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida e o cumprimento das 
demais obrigações decorrentes do contrato; 
 
O  representante  da  Administração  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, o descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
contratada,  sobretudo  quanto  às  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas, ensejará  
a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  no  instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
 
Após a assinatura do contrato de serviço ou de obra e serviço de engenharia o órgão ou 
entidade contratante deve promover reunião inicial, devidamente registrada em ata, para dar 
início à execução, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 
presentes, preferencialmente, os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de 
referência ou projeto básico, o gestor/comissão e o fiscal do contrato, os técnicos da área 
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão  os  objetos  
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contratados.  Deverá estabelecer ainda reuniões caso necessárias, de modo a garantir a 
qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos já desenvolvidos por parte do 
corpo técnico do órgão contratante.  
 
Comprovar as obrigações estabelecidas, respeitando a legislação que rege as respectivas 
organizações, deve-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  
 
a)  Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, 
cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados e ao 
fornecimento de determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 
b)  Exigir que o contratado efetue a matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI nos casos 
de contratos de obra, de acordo com as normas estabelecidas na legislação.  
 
H – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 
As contratadas para executar serviços de forma contínua ou obras e serviços de engenharia 
terão seu desempenho avaliado com o objetivo de controlar a execução do objeto contratado, 
bem como, proporcionar ao gestor do contrato uma ferramenta objetiva para a aplicação das 
sanções previstas na legislação.  
 
A avaliação de desempenho será realizada quadrimestralmente a contar da data de início dos 
serviços ou da obra e deverá contemplar, pelo menos, os aspectos qualidade e prazo. Os 
desempenho não satisfatório acarretará em advertências após 03 (três) em multas. 
 
I – RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO  
 
Executado o contrato, o seu objeto será recebido:  
 
1 – tratando de obras e serviços:  
a)  provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias após e missão da 
medição final; 
b)  definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso de 
prazo de observação ou de vistoria que deverá ocorrer após 90 (noventa) dias após emissão 
do Termo Provisório; 
 
2 – em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:  
a)  provisoriamente, no ato do recebimento da nota fiscal para verificação da conformidade do 
material com a especificação;  
b)  definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e garantia.  
 
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  
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O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  
 
J – PAGAMENTO  
 
Recebido o objeto do contrato o pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de 
Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração.  
 
Somente à vista da comprovação e conferência da documentação indicada no artigo anterior, 
a unidade correspondente poderá liquidar a despesa e solicitar a autorização de pagamento 
ao Ordenador de Despesas.  
 
O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, 
não deverá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua regular apresentação, 
na inexistência de outra regra contratual.  
 
No pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de contrato, cada unidade gestora 
executora da Administração deve obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de sua exigibilidade, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada na imprensa oficial.  
 
K – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
1 – A extinção contratual pode se dar por:  
a)  conclusão do contrato, assim considerado o término de prazo ou a entrega definitiva de 
todo o objeto contratado, seja produto ou serviço e seu respectivo pagamento;  
b)  ato unilateral e escrito da Administração;  
c)  por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante 
termo de distrato, a ser juntado nos autos do procedimento de contratação; e  
d)  judicial, nos termos da legislação;  
 
2 – São hipóteses da rescisão contratual por ato unilateral e escrito da Administração:  
a)  o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
b)  o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
c)  a lentidão no cumprimento do contrato, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos estipulados;  
d)  o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  
e)  a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração;  
f)  a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; e  
 
L – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
 
a)  advertência;  
b)  multa; 
 
Qualquer descumprimento contratual será penalizado, salvo se as justificativas na defesa 
apresentadas pelo contratado, quando for o caso, forem aceitas pela Administração.  
 
A notificação, acompanhada de cópia da representação, assegurará vista imediata dos autos 
e deverá ser efetuada mediante ciência do contratado, ou pelo correio, com aviso de 
recebimento devidamente assinado, que deverão ser juntados aos autos do processo 
respectivo.  
 
M – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
A observância desta norma deverá constar como obrigação das partes nos contratos 
administrativos, que deverão referi-la como fazendo-lhes parte integrante. 
 
O servidor que deixar de atender ao disposto nesta Normativa, injustificadamente, responderá 
solidariamente pelos prejuízos que a Administração vier a sofrer, se apurada sua culpa ou 
dolo, em sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantida a ampla defesa. 
 
 
VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Em caso de dúvidas atinentes aos contratos e convênios realizados com o Poder Executivo a 
Assessoria Jurídica é a Unidade consultiva competente para emitir parecer.   
  
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Acompanhamento e controle dos contratos

SETOR DE CONVÊNIOASSESSORIA JURÍDICA SETOR DE ENGENHARIA

INÍCIO

Vista do jurídico nos contratos

Passa arquivo on-line para Setor de 
Contabilidade efetuar empenho

Colhe assinatura das testemunhas e das 
partes

Realiza distribuição das vias as partes 
envolvidas

Arquiva-se a via do município na pasta de 
contrato na Assessoria Jurídica

Nos casos de contrato de Convênio 
publica-se imediatamente, nos demais no 

final de cada mês

Assessoria Jurídica acompanha o prazo de 
execução do contrato junto com os 

responsáveis do setor

É convênio

Outros contratos

Recebe o promove leitura do convênio e 
plano de trabalho

Verifica se houve a publicação do extrato 
do convênio

NÃO

SIM

É contrato de Obra? Acompanha andamento do convênio

Assessoria Jurídica em conjunto com o 
Setor de Compras e Licitações e as partes 
envolvidas acompanham a sua execução

Acompanha andamento dos Contratos

Em caso de necessidade de prorrogação 
de prazo do contrato, solicita do Jurídico a 
elaboração do ofício requerendo ao órgão 

concedente a ditação do tempo 
necessário e/ou acréscimo de serviço

NÃO

SIM

Verifica se houve as liberações de 
recursos

Acompanha o prazo de vigência do 
convênio

Acompanha a alteração do convênio ou 
plano de trabalho

Recebe contrato da Assessoria Jurídica

Lança no sistema GEO-OBRAS (convite ou 
edital de licitação, contrato, planilha 

orçamentária, projeto do escopo do que 
vai ser executado, coordenadas 

geográficas)

Insere e atualiza as informações do 
Sistema Informatizado da Prefeitura, 

observando as informações necessárias 
para envio ao APLIC

Emite ordem de serviço



Em caso de necessidade de prorrogação 
de prazo do contrato, solicita do Jurídico a 
elaboração do ofício requerendo ao órgão 

concedente a ditação do tempo 
necessário e/ou acréscimo de serviço

Acompanha o pagamento e prestação de 
contas

Arquiva contrato

FIM

Acompanha a alteração do convênio ou 
plano de trabalho

Acompanha a licitação

Em caso de necessidade de prorrogação 
de prazo do contrato, solicita do Jurídico a 
elaboração do ofício requerendo ao órgão 

concedente a ditação do tempo 
necessário e/ou acréscimo de serviço

Acompanha a prestação de contas

FIM

observando as informações necessárias 
para envio ao APLIC

Emite ordem de serviço

Encaminha ordem de serviço para o 
Gabinete do Prefeito para autorização

De acordo com a execução, procede o 
acompanhamento e alimenta o sistema 

GEO-OBRAS

Engenheiro fiscaliza a obra

Emite planilha de medição

Emite termo de aceitação parcial ou 
definitivo da obra

Se for convênio, encaminha o Termo de 
recebimento Definitivo da obra para o 

Setor de Convênios, se recurso próprio, 
encaminha para o Setor de Contabilidade

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 007 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 15/01/2021 
Ato de aprovação: Decreto N° 175/2021 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria Geral 
Tema: Ritos Processuais para Contratação e Aquisição de Bens e Serviços  
 
 
I – FINALIDADE  
 
Padronizar os processos de compra de bens e contratação de serviços, estabelecendo 
critérios, rotinas e procedimentos em observância aos princípios constitucionais e 
administrativos. 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
Órgãos do Poder Executivo Municipal. 
 
III – CONCEITOS  
 
3.1 Sistema de Compras e Licitações - SCL - Conjunto de atividades desenvolvidas por 
todas as unidades da organização para a obtenção de bens, insumos e serviços ou 
contratação de obras ou serviços, abrangendo desde a requisição até a contabilização do 
pagamento da despesa. Tem como órgão central o Departamento de Compras e Licitações e 
como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura organizacional quando no exercício de 
qualquer atividade abrangida pelo SCL.  
 
3.2 Bens e serviços comuns – São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 
 
3.3 Licitação – procedimento pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para contratar o objeto de seu interesse, através das modalidades, observando os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 
 
 
3.4 Pregão – É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 
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3.5 Processo Licitatório – Procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública, 
obediente aos princípios constitucionais que a norteiam, escolhe a proposta mais vantajosa 
ao interesse público. 
 
3.6 Pregoeiro – Responsável, na modalidade pregão, por conduzir o certame licitatório, 
inclusive por subscrever o edital e adjudicar, quando não houver recurso, o objeto licitado à 
licitante.  
 
3.7 Equipe de Apoio – Comissão, coordenada pelo Pregoeiro, designada para atuar na 
condução do certame, receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e demais atividades correlatas. 
 
3.8 Sistema de Registro de Preços (SRP) – Conjunto de procedimentos para registro formal 
de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 
 
3.9 Setor Requisitante – Responsável por demandar a aquisição de bens e contratação de 
serviços, responsável pelo pedido de compra. 
 
3.10 Pedido de Compra: é o documento interno das unidades da Estrutura Administrativa do 
Município que formaliza a necessidade de aquisição ou contratação de serviços para atender 
a demanda. Deverá ser criado pelo usuário automaticamente no sistema de software. 
 
3.11 Ordenador de Despesas/Autoridade Competente – A quem compete autorizar a 
realização dos procedimentos com vistas à licitação, bem como aprovar o Termo de 
Referência/Projeto Básico, a minuta de edital, ratificar o julgamento de impugnações e 
recursos, realizar a adjudicação quando não houver recursos e homologar a licitação. 
 
3.12 Estudo Técnico Preliminar – Documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor 
solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da 
contratação, fundamenta o termo de referência, conforme Decreto 10.024/2019; 
 
3.13 Termo de Referência/Projeto Básico – é o instrumento para solicitação de aquisição 
de bens e contratação de serviços, sendo obrigatório o registro das seguintes informações: 
objeto, justificativa da aquisição, previsão orçamentária (quando for o caso), obrigações da 
Contratada e da Contratante, prazo e condições de entrega e execução e vigência contratual 
(quando couber). Deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo da 
Administração Pública, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do 
contrato; 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
a) Constituição Federal (Art. 31);  
b) Lei Complementar nº 101/2000;  
c) Lei 4320/64;  
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d) Lei 8666/93;  
e) Lei 10520/02;  
f) Lei 123/2006; 
g) Decreto 173/2009 – Regulamenta o SRP; 
h) Decreto 10024/2019. 
 
V – RESPONSABILIDADES  
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada. 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
 
2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações.  
 
3. Da Unidade de Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange os procedimentos de controle;  
 
VI – PROCEDIMENTOS  
 
As aquisições e contratações observarão os ritos estabelecidos nos Anexos desta Instrução 
Normativa. 
 
As aquisições e contratações devem ser realizadas observando-se as seguintes fases: 
 
a) Captação de demandas/necessidades para elaboração da proposta de compra; 
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b) Estudos Técnicos Preliminares da Contratação; 
 
Contempla a análise de viabilidade da contratação e o levantamento dos elementos 
essenciais realizada pelo setor requisitante que servirão para compor o Pedido de Aquisição 
de Material ou Serviço, ou Projeto Básico ou Termo de Referência, cujos estudos explicitarão 
os requisitos a serem observados na definição do objeto a ser contratado, como as 
necessidades/demandas a serem atendidas; o público-alvo da contratação pretendida; as 
consequências quanto ao não atendimento das necessidades/demandas. 

Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante, 
responsável pelo planejamento da contratação, conforme Dec. 10024/2019. 

Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações deverão ser 
produzidas: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 
resolvido sob a perspectiva do interesse público; dos requisitos necessários e suficientes à 
escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade; da solução como um 
todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for 
o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 
levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis 
de soluções, como contratações similares feitas por outros órgãos, novas metodologias, 
tecnologias ou inovações; estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a 
interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 
estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 
justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; contratações correlatas 
e/ou interdependentes; demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento 
do órgão ou entidade; resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento 
sustentável; providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual 
ou adequação do ambiente da organização; possíveis impactos ambientais e respectivas 
medidas de tratamento; e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da 
contratação. 

c) Pedido de Aquisição de Material ou Serviço, Projeto Básico;  
 
A unidade demandante iniciará a elaboração do Pedido de Aquisição do Material ou Serviço, 
do Projeto Básico e do Termo de Referência, a ser encaminhado através do Sistema de 
Software ao Setor de Compras. 
 
A unidade demandante deverá iniciar o processo de contratação com a instauração da etapa 
de oficialização da demanda no sistema de software. O titular da unidade encaminhará ao 
Setor de Compras o pedido no qual deverá constar: 

- Necessidade da contratação (motivação); Justificativa para a contratação explicitando a 
motivação e o demonstrativo de resultado a ser alcançado com a contratação e as 
consequências, caso não haja atendimento da demanda/necessidade; e objetivo a ser 
alcançado por meio da contratação; 

- Descrição sucinta do objeto, com indicação de elementos essenciais e quantitativos; 
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- Indicação da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega do 
material; 

- A indicação do servidor que atuará na qualidade de representante da unidade demandante 
para explicitar as necessidades a serem atendidas com a contratação; e que atuará na 
qualidade de gestor ou fiscal, técnico e administrativo, do contrato. Deverá conter a ciência e 
designação formal do servidor, com respectivo termo de aceite do servidor indicado, conforme 
modelo em Anexo. 

O Pedido de Aquisição de Material ou Serviço e o Projeto Básico devem ser submetidos à 
autoridade competente para aprovação. 

d) Termo de Referência  
 
O Termo de Referência deverá conter: 
 
- Indicação do objeto; 
- Justificativa (motivação) da contratação; 
- Especificação do objeto; 
- Requisitos necessários; 
- Critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de amostra, folder e catálogo); 
- Critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto); 
- Estimativa de valor da contratação e dotação orçamentária e financeira para a despesa; 
- Condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e garantia); 
- Obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante); 
- Gestão do contrato; 
- Fiscalização do contrato; 
- Condições de pagamento; 
- Vigência do contrato; 
- Sanções contratuais; 
- Condições gerais; 
- Orçamento detalhado estimado em planilha com preço unitário e valor global; 
- Cronograma físico-financeiro (se for o caso). 
 
e) Definição do Valor Estimado da Contratação (Pesquisa de Preços) 
 
A pesquisa de mercado, cuja responsabilidade é do Setor de Compras deve ser realizada de 
forma criteriosa e deverá conter a identificação do agente responsável pela cotação; 
caracterização das fontes consultadas; e-mails enviados; série de preços coletados; método 
matemático aplicado para a definição do valor estimado.  
 
Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem 
ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas etc. 
 
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório 
para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos 
seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 
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- aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 
(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 
 
- dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados 
ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no 
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento 
convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou 
 
- pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os 
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de 
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 
 
Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, deverá ser observado: 
 
- prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser 
licitado, com comprovante de inscrição e situação cadastral; 
 
- obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo, a descrição do objeto, valor unitário e 
total; o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ do proponente; assinatura e carimbo; o endereço e telefone de contato; e 
data de emissão. 
 
Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver 
grande variação entre os valores apresentados. 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
As aquisições e contratações observarão os ritos estabelecidos nos Anexos desta Instrução 
Normativa, conforme índice abaixo: 
 
Anexo 1 RITO PROCEDIMENTAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
Anexo 2 RITO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Anexo 3  RITO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Anexo 4 RITO PROCEDIMENTAL – ADESÃO À ARP 
Anexo 5 RITO – PRORROGAÇÃO/ADITAMENTO DE CONTRATO 
Anexo 6 RITO – FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO SALDO DE ATA 
Anexo 7 RITO – REEQUILÍBRIO/REAJUSTE DE CONTRATO 
Anexo 8 TERMO DE FISCAL 
Anexo 9 MODELO EXEMPLIFICATIVO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
O fluxograma abaixo demonstra as fases iniciais dos os ritos: 
 
Rito do Processo de Licitação 
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Rito do Processo de Dispensa 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as constantes na IN SCL 001/2014. 
 
Afonso Cláudio, 15 de janeiro de 2021. 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interno Municipal 
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ANEXO 1 

 

RITO PROCEDIMENTAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
 
01) Requerimento Inicial e Anexos (Pedido de Compra no Sistema) 

- Justificativa Técnica, Termo de Referência, Termo de Designação do Fiscal de 
Contrato e Estudo Técnico Preliminar, quando necessário. (Inserir a Ficha e Fonte) 

02) Setor de Compras - Orçamentos (No mínimo três)  
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 

- Deliberação do Setor de Compras  

- Remessa ao Gabinete do Prefeito 

04) Autorização do Prefeito  
   

  - Assinatura na solicitação de compra (Página inicial do Processo). 
- Certifica autorizando a efetivação da despesa (no verso, ou folha, ou carimbo, após 

documentação, respeitando a ordem cronológica do processo). 

- Remessa a Secretaria de Finanças 

05) Autorização do Secretário de Finanças  
 
- Análise da indicação da fonte de recursos financeiros e Informação da 

Disponibilidade financeira   
 
- Remessa à Contabilidade 

 
06) Contabilidade – Reserva orçamentária (Emissão da nota de pré empenho) 

- Remessa à Procuradoria 

07) Parecer Jurídico Inicial – Procuradoria (capa) 

08) Portaria da Comissão de Licitação – CPL (capa) 

09) Minuta do Edital (capa) 
- Remessa à Procuradoria 

10) Parecer Jurídico da Minuta – Procuradoria (capa) 

11) Edital Licitatório (capa) 
- Publicações 

12) Credenciamento (capa) 

13) Proposta Comercial (capa) 

14) Lances, se for Pregão (capa) 
↕ Inversão de Fases nas outras modalidades licitatórias 

15) Habilitação (capa) 
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16) Ata da Reunião (capa) 
- Remessa à Procuradoria 

17) Parecer Jurídico Final – Procuradoria (capa) 

18) Decisão de Homologação do Prefeito 

19) Contrato Administrativo (assinado) 
- Publicação 
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ANEXO 2 

 

RITO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
01) Requerimento Inicial e Anexos (Pedido de Compra no Sistema) 

- Justificativa Técnica, Termo de Referência, Termo de Designação do Fiscal de 
Contrato e Estudo Técnico Preliminar, quando necessário. (Inserir a Ficha e Fonte) 

02) Setor de Compras - Orçamentos (No mínimo três)  
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 

- Notas Fiscais / Anúncios Publicitários / Publicações oficiais / E-mails 
- Deliberação do Setor de Compras (Razões da escolha do fornecedor, informação 
se já houve outras dispensas e etc.) 

- Certidões Negativas – art. 27, Lei nº 8.666/93. 

- Remessa ao Gabinete do Prefeito 

03) Autorização do Prefeito  
   

  - Assinatura na solicitação de compra (Página inicial do Processo). 
- Certifica autorizando a efetivação da despesa (no verso, ou folha, ou carimbo, após 

documentação, respeitando a ordem cronológica do processo). 

- Remessa a Secretaria de Finanças 

 

04) Previsão de recursos financeiros – Tesouraria      
   - Remessa à Contabilidade 

05) Dotação Orçamentária – Contabilidade 
- Remessa à Procuradoria 

06) Parecer Jurídico – Procuradoria. 

07) Decisão de Homologação do Prefeito 

08) Termo de Dispensa (assinado) / Nota de Empenho / Publicação 
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ANEXO 3 

 

RITO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
01) Requerimento Inicial e Anexos  

- Justificativa Técnica / Termo de Referência (Pedido no Sistema de Compras com 
Termo de Designação do Gestor e Fiscal do Contrato)  

- Carta de Exclusividade / Justificativa de fornecedor singular / produto singular 

- Carta Proposta / Notas Fiscais de outros eventos que comprovem o preço de 
mercado / Anúncios Publicitários / Publicações oficiais 

 

02) Certidões Negativas e Contrato Social – art. 27, Lei nº 8.666/93 (capa) 

 

03) Despacho do Prefeito (Assinatura do Prefeito) 
- Remessa à Finanças 

 

04) Previsão de recursos financeiros – Tesouraria      
   - Remessa à Contabilidade 

05) Dotação Orçamentária – Contabilidade 
- Remessa à Procuradoria 

06) Parecer Jurídico – Procuradoria (capa) 

07) Decisão de Homologação do Prefeito 

08) Contrato Administrativo (assinado) / Nota de Empenho 
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ANEXO 4 

 

RITO PROCEDIMENTAL – ADESÃO À ARP 
 
01) Requerimento Inicial e Anexos (Pedido de Compra no Sistema) 

- Justificativa Técnica / Termo de Referência (No Sistema de Compras com Termo 
de Designação do Gestor e Fiscal do Contrato)  

02) Orçamentos (03) – Setor de Compras 
- ARP a aderir  
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 
- Demonstrativo de vantagem a adesão à ARP 

 

03) Despacho do Prefeito (Assinatura do Prefeito) 
- Remessa ao Secretário  

 

04) Justificativa do Secretário confirmando que a ata atende ao pedido 

- Remessa ao Gabinete do Prefeito 

 

05) Ofício do Prefeito (aderente) ao Órgão (aderido) solicitando a adesão 

06) Ofício do Órgão (aderido) ao Prefeito (aderente) 
- Autorização expressa de adesão à ARP 
- Edital, Ata Registro de Preços, Termo de Homologação, Contrato (se houver) 

07) Ofício da Empresa aceitando a adesão e fornecimento do objeto da ARP 

08) Certidões Negativas – art. 27, Lei nº 8.666/93  

09) Dotação Orçamentária – Contabilidade 
- Remessa à Procuradoria 

10) Previsão de recursos financeiros – Tesouraria 

11) Parecer Jurídico – Procuradoria  

12) Decisão de Homologação do Prefeito 

13) Contrato Administrativo (assinado) 
- Publicação 
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ANEXO 5 

 
RITO – PRORROGAÇÃO/ADITAMENTO DE CONTRATO 

 
01) Requerimento Inicial e Anexos 

- Justificativa Técnica da Prorrogação/Aditamento 

- Cópia do Contrato, Aditivos, Apostilamento. 

- Ofício da Empresa aceitando a prorrogação 

- Certidões Negativas Atualizada – art. 27, Lei nº 8.666/93 (capa) 

02) Orçamentos (03) – Setor de Compras 
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 
- Despacho de vantagem da prorrogação 

 
03) Despacho do Prefeito 

- Remessa à Secretaria de Finanças 

 

04) Previsão de recursos financeiros – Tesouraria 

 
05) Dotação Orçamentária – Contabilidade 

- Remessa à Procuradoria 

09) Parecer Jurídico – Procuradoria (capa) 

10) Decisão de Autorização do Prefeito 

11) Termo Aditivo do Contrato Administrativo (assinado) 
- Publicação 
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ANEXO 6 

 
RITO – FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO SALDO DE ATA 

 
01) Requerimento Inicial e Anexos 

- Justificativa Técnica da Formalização 

- Cópia da Ata Registro Preços, Aditivos, Apostilamento. 

- Ofício da Empresa aceitando a formalização do contrato 

- Certidões Negativas Atualizada – art. 27, Lei nº 8.666/93 (capa) 

 

02) Relatório de Saldo (Local Termo de Referência – Sistema) 

03) Despacho do Prefeito 
- Remessa ao Setor de Compras 

05) Orçamentos (03) – Setor de Compras 
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 
- Saldo da Ata 
- Despacho de vantagem da formalização de contrato 

10) Previsão de recursos financeiros – Tesouraria 

 
08) Dotação Orçamentária – Contabilidade 

- Remessa à Procuradoria 

09) Parecer Jurídico – Procuradoria (capa) 

11) Decisão de Autorização do Prefeito 

12) Contrato Administrativo (assinado) (Licitação) 
- Publicação 
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ANEXO 7 

 

RITO – REEQUILÍBRIO/REAJUSTE DE CONTRATO 
 
01) Requerimento Inicial e Anexos 

- Notas Fiscais 
- Tabela de Reajuste (com índice) 
- Planilha de Composição de Custos 

02) Despacho do Prefeito 
- Remessa ao Setor de Licitação 

03) Setor de Licitação 
- Cópia do Contrato, Aditivos, Apostilamento. 

04) Orçamentos (03) – Setor de Compras (em caso de Reequilíbrio) 
- Balizamento de Preços e Quadro Comparativo 

05) Setor de Contabilidade 
- Planilha Percentual para reequilíbrio/reajuste 

06) Certidões Negativas – art. 27, Lei nº 8.666/93 

07) Parecer Jurídico – Procuradoria (capa) 

08) Decisão do Prefeito 

09) Termo Aditivo/Apostilamento do Contrato Administrativo (assinado) 
- Publicação 
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ANEXO 8 
 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 

 

Processo Nº ____/202_ 

Origem: Ofício/Solicitação Nº ____/202_ 

Objeto: (exemplo: aquisição de 02 (dois) veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 
Ônibus Rural Escolar (ORE), através de adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2020, oriunda do Pregão 
Eletrônico Nº 011/2019 FNDE/MEC) 
 

Trata-se de designação de servidores para acompanhamento e fiscalização da execução da contratação 
supracitada, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como da Instrução Normativa 
SCL nº 006/2014. 

Ficam designados os servidores da Secretaria Municipal de Educação, abaixo indicados, para exercerem 
respectivamente as funções de gestor e fiscal do contrato. 

 

Gestor do Contrato: _____________  

Cargo: Secretária(o) Municipal de _____________ - Matrícula: _____________ 

 

Fiscal do Contrato: _____________ 

Cargo:  _____________ - Matrícula: _____________  

 

- Compete ao gestor do contrato - acompanhar a execução do contrato e promover as medidas necessárias à 
fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no instrumento contratual. 

- Compete ao fiscal do contrato - subsidiar ou assistir o Gestor de Contrato, bem como, acompanhar e verificar 
a conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a 
relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à 
autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance. 

 

Afonso Cláudio/ES, __ de _____________ de 2021. 

 

 

____________________________ 

Secretária(o) Municipal de 

CIENTE: ____________________________ 

      Nome do Fiscal do Contrato 
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ANEXO 9 
 

MODELO DE TERMOS DE REFERÊNCIA 

(Trata-se de sugestão de Termo, deve ser adaptado conforme cada caso concreto, incluindo 

especificidades e exigibilidades, é exemplificativo. Devem ser observados os requisitos do Item d, dos 

Procedimentos (VI) desta IN) 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETIVO:  

Este Termo de Referência tem como objetivo a perfeita e completa identificação do objeto que se 

pretende, suas especificações, quantidades, condições de execução, etc., o que é pressuposto 

fundamental para a instauração da licitação, de modo a propiciar, tanto à Administração Pública 

quanto aos licitantes, o conhecimento pleno do objeto, de forma detalhada, precisa, suficiente e clara, 

sendo vedadas condições que frustrem a competitividade e não guardem relação com a finalidade 

almejada com a instauração do certame. 

(...)      Nota explicativa 01: 

a) O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitação e do sucessivo 

Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes  

 

JUSTIFICATIVA:  

(...) 

Neste contexto, buscamos através do presente Termo de Referência, definir uma contratação capaz 

de possibilitar ao Município de Afonso Cláudio/ES de forma eficaz e transparente e que propicie, acima 

de tudo, uma maior economicidade para a Administração Pública, através de um maior controle de 

gastos e preços mais vantajosos. 

Nota Explicativa 02: Na justificativa deve conter a necessidade da 

contratação, dispondo, dentre outros, sobre: motivação da contratação; 

benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação, explicitando 

o demonstrativo dos resultados a serem alcançados em termos de 

economicidade e eficiência; conexão entre a contratação e o 

planejamento existente; critérios ambientais adotados, se for o caso; 

 

DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ... 

Nota explicativa 03: a) Neste item, deve ser descrito detalhadamente o 

objeto a ser contratado, com todas as suas especificações. A descrição 

correta e detalhada do objeto, na maior parte dos casos, garantirá a 

qualidade da contratação. 
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DA EXECUÇÃO: 

A execução dos serviços seguirá os procedimentos e especificações constantes no (..) 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da contratada: 

a) (...) 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da contratante: 

a) (...) 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A Contratante pagará à Contratada pelo objeto efetivamente adquirido, até o XX dia útil após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante (...) 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

 
O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de xxx (prazo por extenso) dias corridos, 

contados da assinatura da Ordem de Serviços e de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pelo licitante vencedor. 
 

DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

 
A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor(es) formalmente designado(s), 

conforme Termo de Designação de Fiscal (Anexo 8), responsável(is) pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução do contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as 

disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

 

(...) 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

 

Unidade Orçamentária:  

Ficha: 

Fonte: 
 

SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/1993 e no Contrato ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas no Edital (..). 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e suprimidas pela 

Secretaria (...). 

Local, de XXXX, XX de XXXX de XXXX.  

 

__________________________________ 

Identificação e assinatura do(s) servidor(es) responsável(is)  

 

 

Aprovo, em ___ de __________ de _____. ________ 

 

______________________ 

Identificação e assinatura da autoridade competente 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 001 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014 
Ato de aprovação: Decreto N° 195/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Saúde 
 
 
I - FINALIDADE  
 
Padronizar os procedimentos de Controle e Distribuição de medicamentos em todas as 
Unidades de Saúde, disciplinando todo o Fluxo desses medicamentos e garantindo a 
Comprovação de Utilização, bem como assegurar a guarda e a Segurança desses fármacos 
na Unidade de Farmácia Básica Municipal. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange a Unidade de Farmácia Básica Municipal 
 
III - CONCEITOS  
 
1. Assistência Farmacêutica  
 
Todas as atividades relacionadas a medicamentos destinadas a apoiar as ações de saúde 
demandadas por uma comunidade. Compreende abastecimento, conservação, controle da 
qualidade, segurança, eficácia terapêutica, difusão de informações sobre medicamentos, 
para assegurar o seu uso racional. Consiste em atividades multidisciplinares. Parte 
integrante da Assistência Farmacêutica relacionada aos medicamentos básicos, essenciais, 
os quais são dispensados na rede ambulatorial do Município sob prescrição habilitada 
conforme legislação vigente.  
 
2. Atenção Farmacêutica  
 
Serviço a ser prestado pelo profissional farmacêutico diretamente ao paciente, que consiste 
na somatória de atitudes para a prestação de assistência farmacêutica, com objetivo de 
alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e melhoria da qualidade de vida do 
usuário.  
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3. Política Municipal de Assistência Farmacêutica  
 
Tem como propósito precípuo garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aqueles 
medicamentos considerados essenciais, observando-se: 
 

 Só é prestada assistência Farmacêutica a partir de prescrição médica e odontológica de 
acordo com legislação vigente; 

 Só é prestada assistência Farmacêutica pelo Sistema Único de Saúde, a partir de 
atendimento realizado por profissionais do SUS do Município de Afonso Cláudio - médico 
e odontólogos - em sua função; 

 A dispensação de medicamentos só será liberada para instituições credenciadas e 
conveniadas ao Sistema Único de Saúde, respeitando-se os contratos em vigor (inclui-se 
nesse clinicas e consultórios credenciados bem como o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde – CIM Pedra Azul; 

 A oferta do elenco básico de medicamentos é parte integrante da política de assistência à 
saúde do município, para o cumprimento dos seus resultados. 

 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 

 Constituição Federal de 1988;  
 Lei Federal 4.320/64;  
 Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993;  

 Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário 
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;  

 Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991/73;  

 Lei Federal n° 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a vigilância sanitária, 
estabelece o medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 
produtos farmacêuticos.  

 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
 Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

 Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa.  
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2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertar a unidade 
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;  
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma;  
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle;  
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SPP - Sistema de Saúde Pública, propondo alterações na Instrução Normativa 
para aprimoramento dos controles.  
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
1. A implementação da Assistência Farmacêutica será fundamentada em:  
 
a) Padronização de medicamentos, conforme perfil epidemiológico e base científica atual.  
b) Suporte à prescrição habilitada baseada em princípios científicos.  
c) Análise do registro do medicamento no Ministério da Saúde e Certificado de Boas  
Práticas por linha de Produção para a forma farmacêutica em questão, emitida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  
d) Armazenamento e distribuição de medicamentos segundo normas técnicas.  
e) Solicitação de aquisição e distribuição conforme previsão de necessidades.  
f) Dispensação, entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado 
do medicamento, realizado pelo farmacêutico ou por profissional por ele treinado.  
g) Educação em saúde quanto ao uso racional de medicamentos.  
h) Orientação quanto à segurança e qualidade de produtos medicamentosos.  
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2. Atribuições e Estrutura:  
 
A Assistência Farmacêutica é exercida pela Farmácia Básica Municipal da Secretaria 
Municipal de Saúde, subordinada às suas rotinas próprias. A Farmácia Básica Municipal terá 
as seguintes atribuições funcionais sobre os medicamentos, insumos e medicamentos do 
componente especializado:  
>> Recebimento;  
>> Estocagem;  
>> Conservação;  
>> Controle de estoque e inventário;  
>> Distribuição;  
>> Supervisão;  
 
A) Quando do Recebimento:  
 
O recebimento de medicamentos e insumos pela Farmácia Básica Municipal, consiste no 
ato de conferência em que se verifica se o material recebido oriundo do almoxarifado central 
que foi previamente conferido e a nota atestada de acordo com o recebimento   e estar em 
conformidade com a especificação, quantidade e qualidade estabelecida previamente no 
pedido e deverá ser realizado observando-se as seguintes etapas:  
 
a) Verificar as especificações técnicas e administrativas, conferindo as quantidades 
recebidas, por unidade, lotes e validades, em conformidade com a nota de recebimento. 
Carimbar, assinar e datar a nota de recebimento, atestando o recebimento. 
b) Registrar a entrada dos medicamentos no sistema de controle existente (Sistema 
Informatizado - HORUS).  
c) Incluir a informação do lote e do prazo de validade no registro de entrada.  
d) Comunicar aos setores envolvidos a entrada do produto, para posterior distribuição.  
 
B) Estocagem e Conservação:  
 
A estocagem consiste em ordenar adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de 
acordo com suas características e condições de conservação exigidas (termolábeis e 
psicofármacos) e deverá ser realizado observando-se os seguintes critérios: 
 
a) Estocar os produtos por nome genérico, lote e validade, de forma que permita fácil 
identificação e os medicamentos com datas de validade mais próximas devem ficar na 
frente.  
b) Manter distância entre os produtos, produtos e paredes, piso, teto e empilhamentos, de 
modo a facilitar a circulação interna de ar.  
c) Conservar os medicamentos nas embalagens originais, ao abrigo da luz direta.  
d) Estocar os medicamentos de acordo com as condições de conservação recomendadas 
pelo fabricante.  
e) Estocar os medicamentos isolados de outros materiais,  
f) Embalagens abertas devem ser identificadas com o número do lote e da validade.  
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g) Não armazenar medicamentos diferentes no mesmo estrado ou prateleira, para evitar 
possíveis trocas na hora da expedição.  
h) Não armazenar medicamentos com embalagens muito parecidas muito próximos uns dos 
outros, para evitar trocas no ato da distribuição.  
i) Manter próximo à área de distribuição os produtos de grande volume e rotatividade.  
j) Proteger os produtos contra pragas e insetos.  
l) - Exercer um controle diferenciado dos psicotrópicos, por serem produtos que causam 
dependência física e psíquica, sujeitos a controle específico (Portaria SVS - MS nº 344/98). 
Esses medicamentos devem ficar em local seguro, isolado dos demais, sob controle e 
Responsabilidade legal do farmacêutico.  
m) Manter os medicamentos termolábeis em áreas específicas  
 
C) Controle de Estoque e Inventário:  
 
O controle de estoque é a atividade técnica-administrativa que tem por objetivo subsidiar a 
programação e aquisição de medicamentos, visando à manutenção dos níveis de estoques 
necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou 
desabastecimento do sistema.  
 
Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos 
estocada coincide com a quantidade registrada no Sistema Informatizado e deverá ser 
realizado:  
 
I - Obrigatoriamente: 
 
a) Por ocasião do início de uma nova atividade ou função, ou término de um ano de 
trabalho, emitindo os demonstrativos diretamente no Sistema Informatizado e confrontando 
com os estoques físicos.  
b) Sempre que o responsável se ausentar das funções, ao deixar e/ou assumir um novo 
cargo ou função.  
 
II - Periodicamente:  
 
a) Diariamente, de forma aleatória, para monitorar os produtos de controle especial, 
medicamentos de alto custo e os de maior rotatividade, sempre confrontando o estoque 
físico com o virtual lançado no Sistema Informatizado.  
b) Semanal, pela contagem por amostragem seletiva de 2 a 5% dos estoques.  
c) Semestral, através da emissão do Livro Inventário e arquivamento do mesmo, 
devidamente analisado e protocolado.  
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D) Da Distribuição:  
 
A distribuição é atividade que consiste no suprimento dos materiais de competência da 
Farmácia Básica Municipal às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo 
oportuno, para posterior dispensação à população usuária ou utilização pelas unidades de 
saúde, e será realizada exclusivamente pela Farmácia Básica Municipal, mediante 
requisição escrita, padronizada encaminhada pela unidade de saúde municipal, 
devidamente preenchida e subscrita pelo seu responsável, devidamente identificado. 
 
A requisição de medicamentos deverá ser encaminhada em 02 (duas) vias idênticas para 
fins de controle e documentação, devendo a primeira via ser arquivada pela Farmácia 
Central e a segunda via devolvida com a devida anotação de atendimento para 
arquivamento pela unidade de saúde. 
 
 
E) Da Supervisão:  
 
É atribuição da Farmácia Básica Municipal a coordenação e supervisão da armazenagem, 
dispensação e controle de estoque realizados pelas unidades de saúde do município, 
devendo essas atividades serem realizadas segundo a orientação estabelecida pela 
Farmácia Básica Municipal.  
 
A supervisão referida no caput deste artigo deverá ser realizada periodicamente, com o 
prazo intercorrente máximo de 06 (seis) meses, pela Farmácia Central em todas as 
unidades de saúde do município, devendo ser notificada a unidade de saúde que esteja em 
desacordo com a normatização municipal aplicável, para imediata correção da 
inconformidade.  
 
 
3. METAS:  
 
a) Implementar todos os princípios e diretrizes constitucionais, sob acompanhamento do 
Conselho Municipal de Saúde.  
b) Rever o Elenco Básico de Medicamentos a cada dois anos.  
c) Desenvolver a Atenção Farmacêutica e a Assistência Farmacêutica ao nível do SUS.  
d) Participação dos Farmacêuticos em Cursos e Congressos relacionados a Assistência e 
Atenção Farmacêutica, como fonte de atualização e conhecimento para novas diretrizes.  
e) Rever este plano anualmente.  
f) Implantar as diretrizes referidas nos anexos deste plano.  
g) Manter atualizadas as rotinas da Farmácia Básica Municipal da Secretaria Municipal de 
Saúde de Afonso Cláudio - ES.  
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4. DA PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO:  
 
As aquisições de medicamentos e as prescrições médicas, odontológicas e de enfermagem, 
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 nº 1.179, de 17 de junho de 1996 da ANVISA - ou, na sua falta, a Denominação 
Comum Internacional (DCI), conforme determina o art. 3º da Lei Federal n° 9.787/1999. 
 
Todo o medicamento somente será fornecido mediante apresentação de receita médica, 
odontológica e de enfermagem originais, prescritas de acordo com o que define este artigo e 
segundo a dosagem e apresentação existente na lista da REMUME (Relação Municipal de 
Medicamentos) de Afonso Cláudio - ES. 
 
A receita deverá ser emitida em português compreensível e por extenso, em letra legível, 
em uma via, observada a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, em 
consonância com o art. 35, da Lei nº 5.991/73, além de conter:  
 
I - nome do paciente;  
II - nome do medicamento;  
III - posologia e quantidade a ser dispensada;  
IV - nome do médico, enfermeiro ou odontólogo com o respectivo;  
V - número de registro no CRM-ES, CRO-ES; COREN-ES  
VI - data, carimbo e assinatura. 
 
Não serão aviadas receitas que não contenham carimbo do profissional prescritor. 
 
O fornecimento / dispensação dos medicamentos fica limitado aos portadores do Cartão 
SUS - Sistema Único de Saúde - residentes no município, e a sua dispensação deverá ser 
feita na quantidade determinada na receita para o período máximo de 60 (SESSENTA) 
DIAS. 
 
De acordo com a Resolução RDC nº 135, de 29 de maio de 2003, da ANVISA, será 
permitido ao farmacêutico, EXCLUSIVAMENTE, a substituição do medicamento de 
referência prescrito pelo genérico (DCB) correspondente e, neste caso, deve o mesmo por 
seu carimbo - onde constará seu nome e inscrição no CRF-ES - datar e assinar. 
 
O ajuste de doses só poderá ser feito em Unidades Locais de Saúde onde há profissional 
farmacêutico.  
 
É obrigatório, no ato da entrega do medicamento:  
 
I - Anotar a quantidade e o medicamento fornecido;  
II - Carimbar (FORNECIDO) o receituário;  
 
Sobre o Gerenciamento Individual do Usuário:  
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I - Antes de efetivar a dispensação solicitada, utilizando-se dos recursos disponíveis no 
Sistema Informatizado, o "atendente" da Farmácia Básica Municipal deverá observar / 
consultar o histórico de dispensação de medicamentos para cada usuário atendido, a fim de 
identificar:  
 
a) Saldos de medicamentos de posse do usuário, ou ainda não utilizado;  
b) Possíveis dispensações em duplicidade (através do histórico de atendimentos na 
Farmácia e demais Unidades);  
 
Sobre a forma de entrega dos medicamentos aos usuários:  
 
I - Os medicamentos deverão ser entregues devidamente embalados, propiciando higiene e 
segurança ao produto;  
II - Nos casos de entrega de medicamentos fracionados, a embalagem primária fracionada 
deve manter os mecanismos responsáveis pela preservação das características de 
qualidade e de segurança do produto.  
 
 
5. DA ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO:  
 
O dispensador deverá apresentar o medicamento ao paciente explicando a receita médica 
ao mesmo, observando:  
 
I - o nome do medicamento; 
II - a dosagem; 
III - apresentação; 
IV - posologia; 
V - duração do tratamento;  
VI - data da prescrição;  
VII - ainda, se o paciente entendeu a orientação sobre o uso;  
VIII - e, em caso de medicamentos líquidos, administrados por via oral, deve o responsável 
explicar como usar os instrumentos de medidas;  
 
 
6. DA RESPONSABILIDADE SOBRE A FARMÁCIA E DA RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA:  
 
I - o responsável pela Assistência Farmacêutica nas Unidades Locais de Saúde é o 
farmacêutico;  
II - cabe a um profissional Farmacêutico por turno responder sobre a Responsabilidade 
Técnica (RT) perante o Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo; 
§ 1°. A Responsabilidade dos Farmacêuticos será apenas nos serviços da Farmácia Básica 
Municipal/CAF e Medicamentos do Compenetre Especializado Central de Abastecimento 
Farmacêutico.  
§ 2°. A Farmácia Básica Municipal/CAF cabe a distribuição de medicamentos para a 
população e Unidade Básica de Saúde / Estratégia de Saúde da Família – ESF.   
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7. DO REGISTRO DE ATENDIMENTO:  
 
A Farmácia Básica Municipal conta com sistema informatizado - HORUS para dispensação 
de medicamentos. Ao ser dispensado o medicamento, o usuário já cadastrado no sistema 
terá registrado o seu atendimento com data, atendente, medicamento e quantidade 
dispensada.  
 
a) Os usuários ainda não cadastrados no Sistema Informatizado, antes do processo de 
Dispensação, deverão ser devidamente cadastrados e somente após o cadastramento a 
Farmácia realizará a dispensação; 
b) Os usuários deverão ser cadastrados no Sistema Informatizado, com no mínimo os 
seguintes dados:  
 
> Nome completo; data de nascimento; nome do pai e mãe;  
> Endereço;  
> CPF / RG;  
> Telefone de contato;  
> Dentre outros dados;  
 
 
8. DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO:  
 
São medicamentos de uso contínuo:  
 
I - os anti-hipertensivos;  
II - os diuréticos;  
III - os cardiovasculares;  
IV - os hipoglicemiantes;  
V - e os hormônioterápicos;  
VI - Psicoterápicos.  
 
As prescrições de medicamentos de uso contínuo têm validade de 02 (dois) meses e, após 
este período, o paciente deverá consultar o médico para reavaliação médica.  
 
As prescrições de hormônioterápicos terão validade de 60 dias.  
 
No ato de entrega do medicamento, a receita deverá ser carimbada, 
 
 
As Unidades de Saúde e a Farmácia Básica Municipal deverão utilizar-se do controle e 
gerenciamento de Medicamentos Controlados disponíveis no sistema informatizado - 
HORUS.  
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9. DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS:  
 
Todo o produto deve ser inspecionado quanto a sua embalagem (unidade, condições do 
rótulo, condições de fechamento da embalagem e condições da caixa), observando-se, 
ainda:  
 
I - a comparação da quantidade fornecida com a nota de entrega;  
II - o registro de qualquer divergência na 2ª (segunda) via da nota, no ato do recebimento;  
III - a observância do prazo de validade do medicamento;  
IV - a assinatura e data na nota de entrega.  
 
 
10. DA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO:  
 
Os medicamentos deverão ser organizados nas estantes e prateleiras:  
 
I - em ordem alfabética;  
II - de forma que permita a visualização e a movimentação do que está sendo armazenado;  
III - com o nome genérico (DCB) como nomenclatura;  
§ 1°. Os medicamentos que exigirem refrigeração para a sua conservação devem ser 
guardados em geladeira apropriada, fazendo-se controle diário da temperatura, anotado na 
devida planilha;  
§ 2°. Todo o medicamento com data de validade inferior às demais, como no máximo alguns 
dias, deverá estar à frente daqueles com data superior a 30 (trinta) dias.  
 
 
11. DO CONTROLE DE ESTOQUE 
 
Sendo o sistema de controle e dispensação de medicamentos informatizado, as entradas e 
saídas serão registradas a cada atendimento, podendo serem tirados diariamente ou a 
critério do responsável técnico, relatórios mostrando a movimentação no período escolhido. 
 
Além disto, é possível verificar as quantidades de medicamentos e/ou materiais em estoque 
para que possa ser providenciada nova aquisição. 
 
 
12. DO ABASTECIMENTO E RESSUPRIMENTO:  
 
Todas as aquisições de medicamento de distribuição da farmácia municipal serão adquiridas 
através da modalidade de pregão; 
 
Realizado então o pregão, serão retirados nas empresas ganhadoras os medicamentos, 
conforme necessidade da Farmácia Básica Municipal e demais Unidades de Saúde;  
A análise de "necessidades" de reposição, bem como de aquisição de novos produtos, 
deverá ser realizada conforme o fluxo de distribuição de medicamentos, demonstrado 
através do Sistema Informatizado, considerando:  
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a) O estoque mínimo estipulado para cada medicamento / produto;  
b) Situações especiais (epidemias, campanhas, dentre outras);  
c) Fluxo de dispensação de medicamentos durante período de 60 (sessenta) dias, analisado 
através dos controles disponibilizados no Sistema Informatizado;  
 
 
13. DOS MEDICAMENTOS NÃO UTILIZADOS:  
 
Os medicamentos não utilizados, e com data de validade próxima de expirar, deverão ser 
colocados à disposição da Farmácia Básica Municipal para realocação para uso em outras 
unidades no prazo mínimo de 03 (três) meses antes do vencimento. 
 
 
14. DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS:  
 
Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, os mesmos serão separados dos 
demais, sob as seguintes circunstâncias:  
 
I - sinalização que mencione "MEDICAMENTO VENCIDO";  
II - encaminhamento para empresa contratada responsável pelo recolhimento dos Resíduos  
Sólidos de Saúde.  
III - Cópia do formulário de "MEDICAMENTO VENDICO" deverá ser enviada para o 
conhecimento do Controlador Interno.   
 
 
15. DO CONTROLE E GERENCIAMENTO:  
 
Os responsáveis pelas Ações de Controle e Distribuição de Medicamentos e demais 
Produtos, através de recursos disponíveis em Sistema Informatizado, deverão promover o 
Controle Efetivo dos Estoques disponíveis: este gerenciamento será realizado através de 
análises de relatórios gerenciais emitidos pelo Sistema Informatizado, com as seguintes 
demonstrações:  
 
I - demonstrativo de estoque atualizado por tipo de medicamento / produto;  
II - demonstrativo de dispensação de medicamentos com informações sobre: usuários e 
famílias beneficiadas; distribuição por Bairros e Regiões; distribuições por Unidades de 
Saúde;  
III - demonstrativo com fluxo de distribuição e média de distribuição dos medicamentos com 
maior índice de saída, considerando o período de 60 (sessenta) dias;  
IV - demonstrativo com informações sobre medicamentos "a vencer", conforme lotes 
cadastrados (para gerenciamento sobre remanejamento e evitar desperdícios);  
 
Conferência e confronto de informações mensais com dados Contábeis: no mínimo 01 
(uma) vez por semestre, a Farmácia Básica Municipal deverá solicitar do Departamento 
Contábil, informações sobre as "LIQUIDAÇÕES", realizadas no semestre, de medicamentos 
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e materiais de saúde, a fim de confrontar os dados liquidados na contabilidade com as 
entradas no estoque da Farmácia Central; 
 
I - esses demonstrativos, deverão ser arquivados, a fim de demonstrar e comprovar o efetivo 
controle;  
 
 
16. DO BALANÇO DO ESTOQUE:  
 
No encerramento de cada exercício é obrigatório a contagem física de todos os bens de 
consumo existentes nas unidades de saúde e Farmácia Básica Municipal, sendo que o 
relatório Consolidado deve ser assinado pelo(s) responsável(is) da unidade de saúde e 
Farmácia, e entregue ao Gestor da Saúde Fundo Municipal de Saúde até o dia 15 de janeiro 
do exercício seguinte; 
 
Deverão ser feitos balanços anuais de medicamentos a fim de verificar a eficácia do sistema 
e também da dispensação realizada na farmácia municipal, bem como dos procedimentos a 
ela relacionados. 
 
Deverá ser realizado aleatoriamente o balanço de 03 apresentações diferentes por semana, 
a fim de detectar qualquer problema no controle do estoque, em especial no mês que 
anteceder (novembro) o balanço anual. 
 
Conferência e confronto de informações anuais com dados Contábeis: para efetivar o 
fechamento do Balanço Anual da Farmácia Básica Municipal, os responsáveis deverão 
solicitar do Departamento Contábil, informações anuais sobre as LIQUIDAÇÕES, ocorridas 
no exercício, de medicamentos e demais materiais, onde os dados liquidados devem ser 
iguais as Entradas do Ano na Farmácia Central; 
 
Após as devidas conferências e levantamentos, a Farmácia Básica Municipal deverá emitir e 
protocolar junto a Secretaria Municipal de Saúde, com cópia para o Departamento Contábil, 
o Livro Inventário de Medicamentos e o Balanço de Estoque Anual.  
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a) As unidades que infringirem esta instrução normativa estarão passíveis de advertência 
verbal, por escrito e, em caso de reincidência, de abertura de sindicância e possível 
instauração de processo administrativo disciplinar. 
b) Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação da Assistência 
Farmacêutica e Secretária de Saúde.  
 
É parte integrante desta Instrução Normativa os seguintes Anexos:  
 
> Anexo I - Anexo de Verificações de Controle Interno (Check-List);  
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d) É de responsabilidade dos "Responsáveis Setoriais" de Controle Interno do Sistema 
Público de Saúde, a fiscalização e verificação do cumprimento e aplicação das normas 
estipuladas nesta Instrução Normativa, sob o apoio da UCCI - Unidade Central de Controle 
Interno; 
e) Qualquer dúvida gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto ao Controle 
Interno;  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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Ponto de Controle: 1 Verificação sobre o Recebimento de Medicamentos e Materiais 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

1.1 Nos Recebimentos de Medicamentos, ocorridos no respectivo mês, foram 
realizadas as devidas verificações estipuladas na IN, confrontando-os com as 
respectivas Notas Fiscais?      

1.2 Nos Recebimentos de Medicamentos, ocorridos no respectivo mês, foram 
conferidas as datas de vencimento dos Lotes dos Medicamentos Recebidos, a 
fim de não receber medicamentos já vencidos?       

1.3 As respectivas Notas Fiscais, encontram-se devidamente carimbadas e 
assinadas pelo agente recebedor, responsável pela conferência e recebimento?      

1.4 Todos os Medicamentos recebidos foram devidamente lançados no Sistema 
Informatizado, confrontando-os com as Notas Fiscais recebidas?      

1.5 Todos os demais materiais recebidos, seguiram as normas e procedimentos 
estipulados na IN, em especial no processo de conferência e atestado das Notas 
Fiscais? (não se aplica a farmácia não trabalho com materiais )      

1.6 As Entradas dos materiais recebidos, encontram-se devidamente registradas 
no Sistema Informatizado? (não se aplica a farmácia não trabalho com materiais)       

    

Ponto de Controle: 2 Verificação sobre as condições de Estocagem e Conservação dos 

Medicamentos na Farmácia Central 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

2.1 Os medicamentos estão estocados adequadamente, conforme suas 
características e condições de conservação exigidas?      

2.2 Os produtos estocados estão ordenados por: Nome Genérico; Lote e 
Validade, sendo que os medicamentos com Datas de Validade mais próximas 
estão na frente?      

2.3 O local e forma de estocagem dos medicamentos, facilita a circulação interna 
de ar?      

2.4 Os Medicamentos estão estocados de acordo com as condições de 
conservação recomendadas pelo fabricante?       

2.5 Os Medicamentos estocados estão isolados de outros materiais, tais como: 
materiais de limpeza, consumo, dentre outros?       

2.6 As embalagens abertas, encontram-se identificadas com dados do Lote e 
Validade?       

2.7 Os medicamentos diferentes, com embalagens muito parecidas, estão 
estocados separados, facilitando a identificação?       

2.8 Os materiais passiveis de quebras, estão armazenados em locais seguros, 
menos expostos a acidentes? (não se aplica a farmácia não trabalho com 
materiais)       

2.9 Os Medicamentos Psicotrópicos, estão estocados em local seguro, isolado 
dos demais e sob controle e responsabilidade legal do farmacêutico?      
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2.10 O Medicamentos Termolábeis, estão estocados em local e / ou 
equipamento adequado, mantendo-os em temperatura adequada?       

    
Ponto de Controle: 3 Verificação dos controles Tempestivos de Estoque e Inventário 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

3.1 Na respectiva verificação, foi constada a utilização dos controles 
informatizados e o confronto adequado com os estoques físicos?       

3.2 A Farmácia Básica Municipal, mantém controle atualizado sobre os 
medicamentos estocados, com condições de emissão simultânea do estoque 
real?       

3.3 No início de uma Nova Atividade, a Farmácia Básica Municipal providenciou a 
contagem do Estoque e a Emissão do Inventário?      

3.4 No processo de Substituição ou Ausência da função do Responsável, foi 
elaborado novo Inventário devidamente confrontado com o estoque físico?      

3.5 Os Medicamentos especiais, de alto custo e / ou alta rotatividade, estão 
sendo controlados através de Inventário, diariamente?      

    
Ponto de Controle: 4 Verificação sobre os processos de Distribuição às Unidades de Saúde 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

4.1 Os Medicamentos disponíveis nas Unidades de Saúde, são oriundos das 
transferências realizadas pela Farmácia Central?      

4.2 Os Processos de Distribuição para as Unidades de Saúde, ocorridos no 
período, foram realizados por meio de Requisição padronizada, devidamente 
preenchida e assinada pelo responsável pela Unidade?      

4.3 Encontra-se, devidamente arquiva na Farmácia Central 01 (uma) das vias da 
Requisição encaminhada pelas Unidades?      

4.4 As Unidades de Saúde informatizadas, estão realizando as solicitações 
através de Requisições Informatizadas e Integradas ao Sistema Informatizado- 
HORUS?       

4.5 Os processos de Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica Municipal 
para as Unidades estão sendo registrados, controlados e gerenciados via Sistema 
Informatizado?       

 
 
 
 
 
 
 
     
Ponto de Controle: 5 Verificação sobre o processo de Supervisão da Farmácia Central sobre as 

Unidades  

de Saúde 

Documento Base: Processo Administrativo  
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Procedimento de Controle  S N NA 

5.1 Existe a padronização de procedimentos e controles de Medicamentos em 
todas as Unidades de Saúde, coordenadas pela Farmácia Central?       

5.2 A Farmácia básica Municipal realizou, no último semestre, a supervisão da 
armazenagem e distribuição dos medicamentos e materiais nas Unidades de 
Saúde, de acordo com as normas municipais?      

5.3 Por meio dos recursos disponíveis no Sistema Informatizado, a Farmácia 
Central realizou, no último semestre, o gerenciamento sobre os Estoques, 
Dispensações, Lotes e Vencimentos dos Medicamentos nas Unidades de Saúde?      

    

Ponto de Controle: 6 Verificação sobre a DCB - Denominação Comum Brasileira e Prescrição das 

Receitas 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

6.1 Os processos de Aquisições de Medicamentos, realizados no período, 
adotaram a Denominação Comum Brasileira, ou seja, o nome genérico / 
substância ativa, ou na sua falta a DCI - Denominação Comum Internacional?      

6.2 As Receitas Médicas, odontológicas e / ou de enfermagem, recebidas pela 
Farmácia Central, estão de acordo com a DCB ou em sua falta a DCI?       

6.3 As Receitas recebidas pela Farmácia Central, foram prescritas conforme a 
Instrução Normativa, contendo: Português Compreensível, por extenso, letra 
legível, nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais?       

6.4 As Receitas recebidas, comtemplam ainda: nome do paciente, nome do 
medicamento, posologia, quantidade a ser dispensada, nome do Médico ou 
Odontólogo com o respectivo CRM-MT ou CRO-MT e data;      

    
Ponto de Controle: 7 Verificação sobre a Dispensação de Medicamentos 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

7.1 As Dispensações realizadas no período, foram realizadas por meio da 
apresentação das Receitas médicas de enfermagem/ odontológicas originais?      

7.2 Todas as Receitas recebidas na Farmácia Básica Municipal Central contêm a 
Assinatura e Carimbo do prescritor?      

7.3 As Dispensações de Medicamentos, ocorridas no período, foram realizadas 
exclusivamente para portadores do Cartão SUS e residentes no Município de 
Afonso Claudio?      

7.4 As Dispensações, ocorridas no período, foram realizadas atendendo a 
quantidade determinada para o Período Máximo de 60(sessenta) dias?       

7.5 As Substituições de Medicamentos, realizadas no período, foram realizadas 
diretamente por "Farmacêutico" responsável, seguidas do Carimbo, Inscrição do 
CRF-ES, Data e Assinatura do mesmo?      

7.6 No Ato dos Atendimentos, realizados no período, foram Carimbadas 
(FORNECIDO) as Receitas correspondentes, com informação de Data do 
Atendimento?      
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7.7 Os Medicamentos Dispensados, estão sendo entregues aos usuários em 
embalagem adequada, conforme determina a Instrução Normativa (item 4.7)?       

    
Ponto de Controle: 8 Verificação sobre o Gerenciamento de Usuários Atendidos 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

8.1 Antes de efetivar o atendimento / dispensação aos Usuários, o Atendente 
realiza consulta do Histórico de Atendimentos do respectivo Usuário, a fim de 
evitar acumulo de dispensação e saldo de medicamentos não utilizados de posse 
do mesmo?       

8.2 A análise sobre usuários atendidos, leva em consideração os medicamentos 
retirados anteriormente, bem como os atendimentos realizados em outras 
Unidades de Saúde? Tudo isso, antes de efetivar novas Dispensações?      

    
Ponto de Controle: 9 Verificação sobre a Forma de Orientação aos Usuários 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

9.1 Nas Dispensações ocorridas, o Dispensador encontra-se realizando as 
orientações necessárias aos usuários, com base nas prescrições receitadas e 
medicamentos?      

9.2 Nas Orientações realizadas, estão sendo observados: nome do 
medicamento, dosagem, posologia, tempo de tratamento e orientações sobre 
instrumentos de medida?       

    
Ponto de Controle: 10 Verificação sobre os Registros de Atendimento 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

10.1 Todos os Usuários, atendidos no período, constam no Cadastro Único 
informatizado?       

10.2 Durante o Atendimento, os usuários ainda não cadastrados no Sistema 
Informatizado, estão sendo cadastrados adequadamente?       

10.3 Os Cadastros dos Usuários, estão sendo realizados e / ou atualizados para 
garantir as informações mínimas de: Nome, Nome da Mãe e Pai, CPF, RG, 
Endereço, Telefone de Contato, dentre outras?      

10.4 Durante o Atendimento, as Dispensações realizadas são Registradas em 
Sistema Informatizado, vinculadas ao Cadastro do Usuário correspondente?      

10.5 No processo de Dispensação, o dispensador / atendente realiza a 
dispensação informatizada com informações sobre: Medicamento / Material 
dispensado e Quantidade dispensada?       

10.6 Ao realizar os Cadastros e / ou Atualizações de Dados dos Usuários, estão 
sendo informados dados relativos ao uso de Medicamentos Continuados / 
Controlados, bem como, quando houver, doenças diagnosticadas?       

    
Ponto de Controle: 11 Verificação sobre o Controle de Estoque 
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Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

11.1 Todas as Entradas e Saídas, ocorridas no período, foram devidamente 
registradas no Sistema Informatizado, mantendo o Estoque atualizado?       

11.2 A Farmácia Básica Municipal, durante o período, realizou o gerenciamento 
do estoque através da emissão de relatórios gerenciais com o estoque 
atualizado?      

11.3 Neste período, foram analisadas as movimentações de consumo dos 
principais medicamentos, a fim de providenciar as devidas reposições?      

11.4 Cópias dos relatórios gerenciais semestrais, foram devidamente 
protocoladas junto a Secretaria de Saúde Municipal?       

    
Ponto de Controle: 12 Verificação sobre os processos de Abastecimento e Ressuprimento 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

12.1 Todas as Aquisições de Medicamentos de distribuição foram adquiridos 
através de processos licitatórios na Modalidade Pregão?       

12.2 Os medicamentos e materiais retirados junto aos fornecedores, durante 
este período, são aqueles com real necessidade a reposição de estoques e ao 
atendimento aos usuários?       

12.3 A Farmácia Básica Municipal, quando de sua análise de reposição de 
medicamentos, analisou o fluxo de dispensação de medicamentos e em especial 
analisando os dados em Sistema Informatizado - HORUS?      

12.4 Nos processos de Abastecimento e Ressuprimento, realizados no período, 
foram considerados: o estoque mínimo estipulado para cada medicamento?       

12.5 Ainda nos processos de Abastecimento e Ressuprimento, realizados no 
período, foram consideradas as situações especiais, tais como: epidemias, 
campanhas, dentre outras?      

    

Ponto de Controle: 13 Verificação dos controles sobre Medicamentos Não Utilizados e 

Medicamentos Vencidos 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

13.1 Neste período, houve o processo de "realocação" ou "redistribuição" de 
medicamentos não utilizados pelas diversas Unidades de Saúde, com prioridade 
de realocação sobre aqueles com datas de validade próximas de expirar?      

13.2 Os processos de "Realocação", ocorridos no mês" foram realizados por 
meio de Comunicação Interna, datada, com mensal sobre os prazos de entrega, 
bem como o que está sendo devolvido a Farmácia Central?      

13.3 Os Medicamentos Vencidos, encontram-se devidamente separados dos 
demais e identificados com informação de "Medicamento Vencido"?      

13.4 Nos casos de Medicamentos Vencidos, foram preenchidos pelas diversas 
Unidades de Saúde o Formulário para Devolução de Medicamentos Vencidos?      
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13.5 O respectivo Formulário de Medicamentos Vencidos, foi devidamente 
encaminhado para a empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos 
sólidos?      

13.6 Foi encaminhado Cópia do Formulário de Medicamentos Vencidos no 
período, para o conhecimento do Controle Interno?     

13.7 Os Medicamentos Vencidos e já informados a empresa responsável por 
Resíduos Sólidos, já foram retirados / recolhidos das Unidade de Saúde, bem 
como da Farmácia Central?     

    
Ponto de Controle: 14 Verificação sobre os procedimentos de Controle e Gerenciamento das 

Ações de  

Controle e Distribuição de Medicamentos 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

14.1 A Farmácia Básica Municipal tem realizado os controles de estoque e 
gerenciamento sobre a dispensação de Medicamentos, conforme dados 
registrados em Sistema Informatizado - HORUS?       

14.2 É possível identificar no controle e gerenciamento realizado no período, 
informações sobre Usuários / Famílias atendidas, com divisões por Bairros e 
regiões?      

14.3 De forma integrada, em Banco de Dados Único, é possível analisar as 
informações de Estoque e Dispensação ocorridas nas Unidades de Saúde?       

14.4 A Farmácia realiza análise sistemática sobre o Fluxo de Distribuição e Média 
de Distribuição de medicamentos com maior índice de dispensação?       

14.5 A Farmácia realiza análise sistemática sobre os Medicamentos "A Vencer", 
conforme Lotes cadastrados?       

14.6 Foi comprovado o Confronto / Conferência de Informações de Entrada na 
Farmácia Central com as Liquidações ocorridas na Contabilidade, no mínimo 01 
(um) vez no mês?      

14.7 O totais de Entradas de Medicamentos, ocorridos no semestre, estão de 
acordo com o total das Liquidações Contábeis de Medicamentos, registradas 
pelo setor de contabilidade?      

 
 
 
 
     
Ponto de Controle: 15 Verificação sobre o Balanço de Estoque 

Documento Base: Processo Administrativo  

Procedimento de Controle  S N NA 

15.1 O relatório consolidado (Unidades e Farmácia) com a contagem atualizada 
dos Estoques, foi devidamente protocolado junto a Secretaria de Saúde, com 
cópia para o Setor de Contabilidade?      

15.2 A confecção do referido Balanço Geral de Estoque do Exercício em análise, 
foi realizada até a data de 15 de Janeiro?       
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15.3 Os dados registrados na Farmácia Básica Municipal, entradas e saídas, ao 
longo do ano, foram devidamente confrontados com as informações Contábeis 
correspondentes?       

 



Atribuições funcionais sobre os medicamentos, insumos e medicamentos do componente 

especializado adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde

FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL 
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INÍCIO

O recebimento de medicamentos, insumos e medicamentos do componente especializado  pela Farmácia 
Basica Municipal , consiste no ato de conferência em que se verifica se o material recebido está em 
conformidade com a especificação, quantidade e qualidade estabelecida previamente no pedido e deverá 
ser realizado observando-se as seguintes etapas: 

Verificar as especificações técnicas e administrativas, conferindo as 
quantidades recebidas, por unidade, lotes e validades, em 
conformidade com a nota de recebimento. Carimbar, assinar e datar 
a nota de recebimento, atestando o recebimento.

Registrar a entrada dos medicamentos no sistema HORUS (Sistema 
Informatizado). 

Incluir a informação do lote e do prazo de validade no registro de 
entrada. 

Comunicar aos setores envolvidos a entrada do produto, para 
posterior distribuição. 

FIM

INÍCIO

A estocagem consiste em ordenar adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas 
características e condições de conservação exigidas (termolábeis e psicofármacos) e deverá ser realizado 
observando-se os seguintes critérios:

Estocar os produtos por nome genérico, lote e validade, de forma 
que permita fácil identificação. Os medicamentos com datas de 
validade mais próximas devem ficar na frente. 

Manter distância entre os produtos, produtos e paredes, piso, teto e 
empilhamentos, de modo a facilitar a circulação interna de ar. 

Conservar os medicamentos nas embalagens originais, ao abrigo da 
luz direta. 
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Conservar os medicamentos nas embalagens originais, ao abrigo da 
luz direta. 

Estocar os medicamentos de acordo com as condições de 
conservação recomendadas pelo fabricante. 

Estocar os medicamentos isolados de outros materiais, 
principalmente os de limpeza. 

Embalagens abertas devem ser identificadas com o número do lote 
e da validade. 

Materiais passíveis de quebras ( frascos de vidro) devem ser 
guardados em local menos exposto a acidentes. 

Não armazenar medicamentos diferentes no mesmo estrado ou 
prateleira, para evitar possíveis trocas na hora da expedição. 

Não armazenar medicamentos com embalagens muito parecidas 
muito próximos uns dos outros, para evitar trocas no ato da 
distribuição. 

Manter próximo à área de distribuição os produtos de grande 
volume e rotatividade. 

Proteger os produtos contra pragas e insetos.  m) - Exercer um 
controle diferenciado dos psicotrópicos, por serem produtos que 
causam dependência física e psíquica, sujeitos a controle específico 
(Portaria SVS - MS nº 344/98). Esses medicamentos devem ficar em 
local seguro, isolado dos demais, sob controle e Responsabilidade 
legal do farmacêutico. 

Manter os medicamentos termolábeis em áreas específicas e 
equipamentos específicos, por serem produtos sensíveis à 
temperatura. 

FIM

INÍCIO

O controle de estoque é a atividade técnica-administrativa que tem por objetivo subsidiar a programação e 
aquisição de medicamentos, visando à manutenção dos níveis de estoques necessários ao atendimento da 
demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. 

Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a 
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aquisição de medicamentos, visando à manutenção dos níveis de estoques necessários ao atendimento da 
demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. 

Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a 
quantidade de medicamentos estocada coincide com a quantidade 
registrada no Sistema Informatizado e deverá ser realizado: 

I - Obrigatoriamente:

a) Por ocasião do início de uma nova atividade ou função, ou 
término de um ano de trabalho, emitindo os demonstrativos 
diretamente no Sistema Informatizado e confrontando com os 
estoques físicos. 
b) Sempre que o responsável se ausentar das funções, ao deixar e/
ou assumir um novo cargo ou função. 

II - Periodicamente: 

a) Diariamente, de forma aleatória, para monitorar os produtos de 
controle especial, medicamentos de alto custo e os de maior 
rotatividade, sempre confrontando o estoque físico com o virtual 
lançado no Sistema Informatizado. 
b) Semanal, pela contagem por amostragem seletiva de 2 a 5% dos 
estoques. 
c) Trimestral, através da emissão do Livro Inventário e 
arquivamento do mesmo, devidamente analisado e protocolado. 

A distribuição é atividade que consiste no suprimento dos medicamentos de competência da Farmácia 
Basica Municipal às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior 
dispensação à população usuária ou utilização pelas unidades de saúde, e será realizada exclusivamente 
pela Farmácia Basica Municipal, mediante requisição escrita, padronizada encaminhada pela unidade de 
saúde municipal, devidamente preenchida e subscrita pelo seu responsável técnico, devidamente 
identificado.

FIM

INÍCIO

A requisição de medicamentos deverá ser encaminhada em 02 (duas) vias idênticas para fins de controle e 
documentação, devendo a primeira via ser arquivada pela Farmácia Basica Municipal  e a segunda via 
devolvida com a devida anotação de atendimento para arquivamento pela unidade de saúde.

As Unidades de Saúde não são informatizadas, e os pedidos deverao ser feitos via manual em formulario 
padrao a Farmácia Basica Municpal e as quais serao atendidas ou nao atendidas. 

FIM

É atribuição da Farmácia Basica Municipal  a coordenação e supervisão da armazenagem, dispensação e 

INÍCIO
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É atribuição da Farmácia Basica Municipal  a coordenação e supervisão da armazenagem, dispensação e 
controle de estoque realizados pelas unidades de saúde do município, devendo essas atividades serem 
realizadas segundo a orientação estabelecida pela Farmácia Basica Municipal. 

INÍCIO

A supervisão referida no caput deste artigo deverá ser realizada periodicamente, com o prazo intercorrente 
máximo de 06 (seis) meses, pela Farmácia Basica Municipal  em todas as unidades de saúde do município, 
devendo ser notificada a unidade de saúde que esteja em desacordo com a normatização municipal 
aplicável, para imediata correção da inconformidade. 

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 002 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 196/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Saúde 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Padronizar as rotinas relativas ao manejo dos resíduos de serviço de saúde, observadas 
suas características e riscos, no âmbito das Unidades Municipais de Saúde, contemplando 
os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  
  
  
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange todas as Unidades de Saúde, Farmácia Municipal, Ambulatórios Médicos e 
Odontológicos do Município de Denise - MT.  
  
  
III - CONCEITOS  
  
Os resíduos de saúde são definidos conforme a Resolução CONAMA 283/2001 como 
“aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-
assistencial humana ou animal; aqueles provenientes de centros de pesquisa, 
desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde; medicamentos e 
imunoterápicos vencidos ou deteriorados; aqueles provenientes de necrotérios, funerárias e 
serviços de medicina legal; e aqueles provenientes de barreiras sanitárias” (art. 1º, I).  
  
  
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
 Lei 9.605/98 de Crimes Ambientais;  
 RDC 306/04 da ANVISA;  

 Resoluções 283/01 e 358/05 do CONAMA;  
 Lei no 6.938/81;  
 Resolução nº. 275, de 25 de abril de 2001;  

 Resolução CNEN-NE-6.05 – Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas 
- dez/1985.  
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V - RESPONSABILIDADES  
  
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
  
 Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada.  

 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação.  
 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

 Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa.  

  
Das Unidades Executoras:  
  
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertar a unidade 
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
  
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
  
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SSP - Sistema de Saúde Publica, propondo alterações na Instrução Normativa 
para aprimoramento dos controles.  
  
  
VI – PROCEDIMENTOS  
  
DAS CLASSIFICAÇÕES DOS RESÍDUOS (RDC ANVISA 305/2005)  
  
Grupo A - Potencialmente Infectantes  
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São resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características 
de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, como bolsa de 
sangue contaminado, gases, agulhas e seringas;  
  
Grupo B - Químicos  
 
Resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. São exemplos: medicamentos vencidos, contaminados, 
apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais medicamentos impróprios ao 
consumo; substâncias para revelação de filmes usados em Raio-X; entre outros resíduos 
contaminados com substâncias químicas perigosas;   
  
Grupo C - Rejeitos Radioativos  
 
São quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de isenção especificada na norma da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, CNEN–NE– 6.02, e para os quais a reutilização é imprópria ou 
não prevista;  
  
Grupos D - Resíduos Comuns  
 
São aqueles que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliados exemplos: papel de uso 
sanitário, absorventes higiênicos, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos 
provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins;  
  
Grupo E - Perfurocortantes  
 
São objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e 
agudas, capazes de cortar ou perfurar. São exemplos: bisturis, agulhas, lâminas, bolsas de 
coleta incompleta quando descartadas acompanhadas de agulhas, entre outros.  
  
DO ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS DE SAÚDE 
  
Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências 
legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas e 
critérios internacionalmente aceitos; 
 
Resíduos do grupo A devem ser acondicionados em saco plástico branco leitoso;  
Resíduos do grupo B devem ser acondicionados na embalagem original ou embalagem 
específica;  
Resíduos do grupo D devem ser acondicionados em saco plástico azul ou preto;  
Resíduos do grupo E devem ser acondicionados em embalagem rígida, resistente á 
punctura, ruptura e vazamento; 
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Resíduos do grupo C não são produzidos no Município.  
  
DO ARMAZENAMENTO EXTERNO 
  
O Armazenamento Externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização 
da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 
coletores; 
 
Os resíduos do Grupo A, B e E, devem ser armazenados em local dimensionado de acordo 
com o volume de resíduos gerados, e de acordo com a periodicidade de coleta, o piso deve 
ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento 
deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização, 
com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) 
da área do piso, com tela de proteção contra insetos; 
 
Os resíduos do Grupo D - lixo comum - deve ser alojado em locais diferentes dos infectantes 
e serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana e receberão tratamento e 
disposição final semelhante aos determinados para os resíduos domiciliares, desde que 
resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à saúde pública; 
 
Quando não assegurada à devida segregação, estes serão considerados, na sua totalidade, 
como pertencentes ao grupo “A”, salvo os resíduos sólidos pertencentes aos grupos “B” e 
“C” que, por suas peculiaridades, deverão ser sempre separados dos resíduos com outras 
qualificações; 
 
Os resíduos do Grupo D, quando for passível de processo de reutilização, recuperação ou 
reciclagem devem atender as normas legais de higienização e descontaminação e a 
Resolução CONAMA nº. 275, de 25 de abril de 2001. 
  
DAS RESPONSABILIDADES 
  
É de responsabilidade do Gestor das Unidades Municipais de Saúde geradoras de Resíduos 
de Serviços de Saúde, elaborar e implantar o PGRSS - Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, obedecendo a critérios técnicos e a legislação ambiental 
vigente, que visa gerenciar adequadamente os resíduos de serviços de saúde, de acordo 
com Resolução 306/04 da ANVISA; 
 
Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, o 
gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos 
requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de 
responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou 
indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os 
transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final, nos termos 
da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

Cabe a cada unidade de saúde adaptar-se ao correto procedimento da coleta de seus 
resíduos conforme a legislação vigente.  
  
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
As unidades que infringirem esta instrução normativa estarão passíveis de advertência 
verbal, por escrito e, em caso de reincidência, de abertura de sindicância e possível 
instauração de processo administrativo disciplinar. 
 
Cabe a Vigilância Sanitária Federal, Estadual e Municipal fiscalizar o cumprimento desta 
Instrução Normativa, reservando-se o direito de realizar inspeções periódicas nas Unidades 
Municipais de Saúde e também nas Unidades Particular de Saúde deste Município; 
 
Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 
obedecidas ás legislações acima citadas; 
 
É de responsabilidade dos "Responsáveis Setoriais" de Controle Interno do Sistema Público 
de Saúde, a fiscalização e verificação do cumprimento e aplicação das normas estipuladas 
nesta Instrução Normativa, sob o apoio da UCCI - Unidade Central de Controle Interno; 
 
Qualquer dúvida gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto ao Controle Interno; 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Rotinas relativas ao manejo dos resíduos de serviço de saúde
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Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio 
ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na 
sua ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos;

Resíduos do grupo A devem ser acondicionados em saco plástico branco leitoso;

Resíduos do grupo B devem ser acondicionados na embalagem original ou embalagem específica; 

Resíduos do grupo D devem ser acondicionados em saco plástico azul ou preto; 

Resíduos do grupo E devem ser acondicionados em embalagem rígida, resistente á punctura, ruptura e 
vazamento;

Resíduos do grupo C não são produzidos no Município. 

FIM

INÍCIO

O Armazenamento Externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos 
até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com 

acesso facilitado para os veículos coletores;

Os resíduos do Grupo A, B e E, devem ser armazenados em local dimensionado de acordo com o 
volume de resíduos gerados, e de acordo com a periodicidade de coleta, o piso deve ser revestido 
de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser constituído 
de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização, com aberturas para 
ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela 
de proteção contra insetos;

Os resíduos do Grupo D - lixo comum - deve ser alojado em locais diferentes dos infectantes e 
serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana e receberão tratamento e disposição final 
semelhante aos determinados para os resíduos domiciliares, desde que resguardadas as condições 
de proteção ao meio ambiente e à saúde pública;

Quando não assegurada à devida segregação, estes serão considerados, na sua totalidade, como 
pertencentes ao grupo “A”, salvo os resíduos sólidos pertencentes aos grupos “B” e “C” que, por 
suas peculiaridades, deverão ser sempre separados dos resíduos com outras qualificações;

Os resíduos do Grupo D, quando for passível de processo de reutilização, recuperação ou 
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pertencentes ao grupo “A”, salvo os resíduos sólidos pertencentes aos grupos “B” e “C” que, por 
suas peculiaridades, deverão ser sempre separados dos resíduos com outras qualificações;

Os resíduos do Grupo D, quando for passível de processo de reutilização, recuperação ou 
reciclagem devem atender as normas legais de higienização e descontaminação e a Resolução 
CONAMA nº. 275, de 25 de abril de 2001.

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 003 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 197/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Saúde 
 
 
I - FINALIDADE  
 
Padronizar os procedimentos e rotinas para o transporte de pacientes.  
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades de Saúde do Município de Afonso Cláudio (ES).  
 
 
III - CONCEITOS  
 
O Transporte de Pacientes deve ocorrer quando os benefícios esperados para eles 
excedem os riscos inerentes ao transporte e, também quando o paciente necessita de 
cuidados que não existem em seu local de origem.  
 
Sendo este transporte assim dividido:  
 
 Transporte básico realizado por equipe de urgência/emergência;  
 Transporte avançado realizado por equipe de urgência/emergência;  

 Transporte ambulatorial intra e intermunicipal;  
 Transporte entre Unidades de referência intermunicipal;  

 Transporte ambulatorial intra e intermunicipal é o transporte do paciente que necessita 
atendimento ambulatorial dentro ou fora da territorialidade do município;  

 Transporte entre Unidades de referência intermunicipal é o transporte dispensado ao 
paciente que necessita de tratamento complementar ofertados em Unidades localizadas 
em outros municípios.  

 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
 Constituição Federal de 1988; 
 Lei 8.080/1990;  
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 Resolução CFM nº. 1.672/2003;  

 Portaria MS 930/92.  
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; Orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa.  
 
2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participaçãono processo de atualização; Alertar a unidade 
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SSP - Sistema de Saúde Publica, propondo alterações na Instrução Normativa 
para aprimoramento dos controles.  
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VI - PROCEDIMENTOS  
 
Transporte de Pacientes  
 
O transporte de pacientes na área de saúde pode ser realizado por ambulâncias ou outros 
veículos autorizados adaptado para tal; 
 
A definição da demanda e a decisão de transportar o paciente é de responsabilidade do 
profissional médico que o assiste e a efetivação do transporte é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Nos veículos disponibilizados para transporte admitem-se pacientes de baixo risco, 
sentados (exemplo: pacientes crônicos) realizado com anuência médica; 
 
Pacientes com risco de vida não podem ser removidos sem a prévia realização de 
diagnóstico médico nas Unidades de que dispõe. Excetuam-se as Unidades onde não há a 
presença contínua do profissional médico, cabendo esta responsabilidade ao profissional de 
enfermagem presente; 
 
Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário realizar contato com o setor de 
emergência do hospital de destino; Todo paciente removido deve ser acompanhado por 
relatório completo, legível e assinado pelo médico com o numero do CRM - Conselho 
Regional de Medicina, que passará a integrar o prontuário no destino. Excetuam-se as 
Unidades onde não há a presença contínua do profissional médico, cabendo esta 
responsabilidade ao profissional de enfermagem presente. Quando do recebimento, o 
relatório deve ser também assinado pelo médico receptor; 
 
Somente será permitido o deslocamento de acompanhante, nos casos que houver indicação 
médica ou profissional de enfermagem onde não haja médico, esclarecendo o motivo da 
impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado e, para pais a fim de acompanhar 
filhos menores de idade;   
 
O acompanhante deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos, ser documentado e também ser 
capacitado físico/mental; 
 
A central de regulação municipal deverá ter controle de toda documentação de pacientes 
que fazem tratamento dentro e fora do Município.  
 
Transporte de Pacientes que fazem TFD (Tratamento Fora do Domicílio)  
 
O TFD - Tratamento Fora de Domicilio, só será permitido quando esgotados todos os meios 
de tratamento no próprio Município. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde deverá providenciar o meio de transporte adequado para o 
transporte destes pacientes para outros municípios, conforme PDR-ES – Plano Diretor de 
Regionalização ES. 
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As centrais de regulação regional e municipal deverão ter um controle de toda 
documentação de pacientes que fazem tratamento fora do Município; 
 
Para aquisição de passagens a pacientes para tratamento fora do âmbito da municipalidade 
é obrigatória à apresentação da documentação que comprove a necessidade do 
procedimento acompanhado da justificativa da Secretaria Municipal de Saúde, comprovando 
a impossibilidade do cumprimento da obrigação por meio de veículo oficial; 
 
Para o transporte de pacientes no interior do Município este deverá ter uma lista contendo 
nome e CPF do paciente, assinado pelo responsável do PSF - Posto de Saúde da Família, 
no qual o paciente foi atendido; 
 
Só poderão viajar pacientes com encaminhamento médico, e agendados pela Central de  
Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Tipos de Veículos para Transporte de Pacientes  
 
O transporte de pacientes deverá ser feito de acordo com o estado de saúde do mesmo. 
Ambulância Tipo A, veículo destinado ao Transporte em decúbito horizontal de pacientes 
que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo;  
 
Deverá possuir:  
 

 Sinalizador óptico e acústico;  
 Maca com rodas;  
 Dois suportes para soro;  

 Oxigênio medicinal;  
 Oxímetro de pulso;  

 Manômetro digital;  
 
Para pacientes com consultas e/ou exames agendados em outros municípios, poderá ser 
efetuado em veículos como ônibus, micro-ônibus vans, desde que estejam em condições de 
viajarem sentados. Estes veículos devem possuir cintos de segurança para todos os 
usuários.    
 
Manutenção dos Veículos Utilizados no Transporte de Pacientes  
 
Os veículos de transporte de pacientes devem ser mantidos em bom estado de 
conservação, limpeza e em condições de operação. 
 
É obrigatória também a desinfecção do veículo após o transporte de pacientes portadores 
de moléstia infecto contagiosa, antes de sua próxima utilização.   
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Da Utilização dos Veículos de Transporte de Pacientes  
 
Ambulância e outros veículos destinados ao Transporte de Pacientes são de uso exclusivo.  
É expressamente proibido o uso de veículos de Transporte de Pacientes para:  
 
 Transportar qualquer tipo de produto junto com pacientes; como medicamentos, material 

gráfico, vacinas etc;  
 Fazer transporte para destino diverso, para o qual está agendado; com sejam; casa de 

diversões, estabelecimentos comerciais ou qualquer outro estabelecimento exceto 
quando estiver a serviço.   

 
Da Responsabilidade do Motorista  
 
 Não ingerir bebida alcoólica, quando estiver em serviço, bem como não poderá assumir a 

direção do veículo se apresentar estado de embriagues; 
 Não entregar a direção do veiculo sobre sua responsabilidade a terceiros; 
 Não conduzir pessoas estranhas (caronas) bem como servidores sem previa autorização 

da autoridade superior; 
 Não fumar no interior do veiculo; 
 Não estacionar o veiculo em local inadequado; 

 Manter o veiculo em boas condições de higiene interno e externo;  
 Dirigir o veiculo de acordo com as normas de trânsito;  

 Não fazer alteração do roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos, mediante 
autorização da chefia imediata ou em virtude de alguma intercorrência com os pacientes;  

 Antes de qualquer viagem, verificar se o veiculo está em perfeitas condições técnicas 
como, equipamentos, acessórios de segurança, condições mecânica, elétrica e 
documentação;  

 O motorista poderá se recusar a viajar se o veiculo não estiver em condições de tráfego, 
fato que deverá ser ratificado pelo serviço de manutenção de veículo municipal;  

 
Ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes não estão desobrigados a 
respeitar as normas de trânsito, ficando sob responsabilidade do condutor as infrações por 
ele cometidas, após comprovação. 
 
Da Responsabilidade do Setor de Transporte de Pacientes  
 
Controlar as viagens de transporte de pacientes, mantendo em seus arquivos relatórios e 
documentos de comprovação de viagens dos mesmos. 
 
Controlar junto ao Departamento de Recursos Humanos para não haver acúmulo de férias 
de motoristas de ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes, ficando 
expressamente proibido o acúmulo de férias. 
 
Providenciar diárias e suprimentos de fundos quando possível com antecedência de acordo 
com a legislação vigente para despesas de viagens dos motoristas. 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

Manter disponível e visível à escala de serviços dos motoristas. 
Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos e fazer inspeção 
geral pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de segurança e emergência.   
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
No final do expediente de trabalho, ambulâncias e veículos de transporte de pacientes que 
não estiverem em viagem deverão ser recolhidos ao pátio oficial para o controle de tráfego.  
 
A indenização por danos causados à ambulâncias ou qualquer veiculo de transporte de 
pacientes será efetuada por quem a causar, sempre que comprovada a responsabilidade. 
 
Fica o órgão competente obrigado a promover sindicância, quando receber comunicado de 
uso irregular de serviços com veículos de transporte de pacientes e instaurar inquérito 
administrativo sempre que comprovados os indícios de irregularidades. 
 
O serviço de transporte terceirizado deverá cumprir esta instrução Normativa no que couber.  
 
É de responsabilidade dos "Responsáveis Setoriais" de Controle Interno do Sistema Público 
de Saúde, a fiscalização e verificação do cumprimento e aplicação das normas estipuladas 
nesta Instrução Normativa, sob o apoio da UCCI - Unidade Central de Controle Interno; 
 
Qualquer dúvida gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto ao Controle Interno;  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos e rotinas para o transporte de pacientes
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O transporte de pacientes na área de saúde pode ser realizado por ambulâncias 
ou outros veículos autorizados, adaptado para tal;

A definição da demanda e a decisão de transportar o paciente é de 
responsabilidade do profissional médico que o assiste e a efetivação do 
transporte é de  responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Nos veículos disponibilizados para transporte admitem-se pacientes de baixo 
risco, sentados (exemplo: pacientes crônicos) realizado com anuência médica;

Pacientes com risco de vida não podem ser removidos sem a prévia realização 
de diagnóstico médico nas Unidades de que dispõe. Excetuam-se as Unidades 
onde não há a presença contínua do profissional médico, cabendo esta 
responsabilidade ao profissional de enfermagem presente;

Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário realizar contato com 
o setor de emergência do hospital de destino; Todo paciente removido deve ser 
acompanhado por relatório completo, legível e assinado pelo médico com o 
numero do CRM - Conselho Regional de Medicina, que passará a integrar o 
prontuário no destino. Excetuam-se as Unidades onde não há a presença 
contínua do profissional médico, cabendo esta responsabilidade ao profissional 
de enfermagem presente. Quando do recebimento, o relatório deve ser 
também assinado pelo médico receptor;

Somente será permitido o deslocamento de acompanhante, nos casos que 
houver indicação médica ou do profissional de enfermagem onde  não haja 
médico, esclarecendo o motivo da impossibilidade do paciente se deslocar 
desacompanhado e para pais a fim de acompanhar filhos menores de idade;  

O acompanhante deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos, ser documentado e 
também ser capacitado físico/mental;

A central de regulação municipal deverá ter controle de toda documentação de 
pacientes que fazem tratamento dentro e fora do Município. 

FIM
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INÍCIO

O TFD - Tratamento Fora de Domicilio, só será permitido quando esgotado 
todos os meios de tratamento no próprio Município.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá providenciar o meio de transporte 
adequado para o transporte destes pacientes até o destino fora do domicilio;

As centrais de regulação regional e municipal deverão ter um controle de toda 
documentação de pacientes que fazem tratamento fora do Município;

Para aquisição de passagens a pacientes para tratamento fora do âmbito da 
municipalidade é obrigatória à apresentação da documentação que comprove a 
necessidade do procedimento acompanhado da justificativa da Secretaria 
Municipal de Saúde, comprovando a impossibilidade do cumprimento da 
obrigação por meio de veículo oficial;

Para o transporte de pacientes no interior do Município este deverá ter uma 
lista contendo nome e CPF do paciente, assinado pelo responsável do PSF - 
Posto de Saúde da Família o qual o paciente foi atendido;

Só poderão viajar pacientes com encaminhamentos médicos e agendados pela 
Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. 

FIM

INÍCIO

O transporte de pacientes deverá ser feito de acordo com o estado de saúde do 
mesmo. Ambulância Tipo A, veículo destinado ao Transporte em decúbito 
horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção 
simples e de caráter eletivo; 

Deverá possuir: 
 
- Sinalizador óptico e acústico; 
- Maca com rodas; 
- Dois suportes para soro; 
- Oxigênio medicinal; 
- Oximetro de pulso; 
- Manômetro digital; 
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- Maca com rodas; 
- Dois suportes para soro; 
- Oxigênio medicinal; 
- Oximetro de pulso; 
- Manômetro digital; 

Para pacientes com consultas e/ou exames agendados na capital ou nas 
unidades referenciadas, poderá ser efetuado em veículos como ônibus, micro-
ônibus vans, desde que estejam em condições de viajarem sentados. Estes 
veículos devem possuir cintos de segurança para todos os usuários.   

Os veículos de transporte de pacientes devem ser mantidos em bom estado de 
conservação, limpeza e em condições de operação.

Manutenção dos Veículos Utilizados no Transporte de Pacientes 

É obrigatória também a desinfecção do veículo após o transporte de pacientes 
portadores de moléstia infecto contagiosa, antes de sua próxima utilização.  

FIM

INÍCIO

Ambulância e outros veículos destinados ao Transporte de Pacientes são de uso 
exclusivo.

É expressamente proibido o uso de veículos de Transporte de Pacientes para: 
 
- Transportar qualquer tipo de produto junto com pacientes, como 
medicamentos, material gráfico, vacinas etc; 
- Fazer transporte para destino diverso, para o qual está agendado; como 
sejam: casa de diversões, estabelecimentos comerciais ou qualquer outro 
estabelecimento exceto quando estiver a serviço.  

FIM

INÍCIO

Ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes 
não estão desobrigados a respeitar as normas de trânsito, 
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- Não ingerir bebida alcoólica, quando estiver em serviço, bem como não poderá assumir a direção do veículo se 
apresentar estado de embriagues;
- Não entregar a direção do veiculo sobre sua responsabilidade a terceiros;
- Não conduzir pessoas estranhas (caronas) bem como servidores sem previa autorização da autoridade superior; 
- Não fumar no interior do veiculo;
- Não estacionar o veiculo em local inadequado;
- Manter o veiculo em boas condições de higiene interno e externo; 
- Dirigir o veiculo de acordo com as normas de trânsito; 
- Não fazer alteração do roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos, mediante autorização da chefia imediata ou em 
virtude de alguma intercorrência com os pacientes; 
- Antes de qualquer viagem verificar se o veiculo está em perfeitas condições técnicas como, equipamentos, acessórios de 
segurança, condições mecânica, elétrica e documentação; 
- O motorista poderá se recusar a viajar se o veiculo não estiver em condições de tráfego, fato que deverá ser ratificado 
pelo serviço de manutenção de veículo municipal; 

FIM

Ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes 
não estão desobrigados a respeitar as normas de trânsito, 
ficando sob responsabilidade do condutor as infrações por 
ele cometidas, após comprovação.

INÍCIO

Controlar as viagens de transporte de pacientes, mantendo em seus arquivos 
relatórios e documentos de comprovação de viagens dos mesmos.

Controlar junto ao Departamento de Recursos Humanos para não haver 
acúmulo de férias de motoristas de ambulâncias e outros veículos de 
transporte de pacientes, ficando expressamente proibido o acúmulo de férias.

Providenciar diárias e suprimentos de fundos quando possível com 
antecedência de acordo com a legislação vigente para despesas de viagens dos 
motoristas.

Manter disponível e visível à escala de serviços dos motoristas.

Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos e fazer 
inspeção geral pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de 
segurança e emergência.  

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 001/2014 

 

 

 

Versão: 02/2019 

Aprovação em: 15/05/2019. 

Ato de aprovação: Decreto n° 182/2018 

Versão Anterior: 2014 

Unidade Responsável: Setor de Tributação  

 

 

I - FINALIDADE  
 

Dispõe sobre critérios nos procedimentos de efetivação, alteração e manutenção do 

Cadastro Imobiliário e Econômico.  

 

 

II - ABRANGÊNCIA  
 

Abrange a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Setor Jurídico e Setor de 

Tributação.  

 

 

III - CONCEITOS  
 

Cadastro  
 

Este cadastro é um registro que inclui um conjunto padrão de informações sobre os 

contribuintes tais como: nome completo, endereço, documentação pessoal, razão social, 

fantasia e etc.  

 

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 

 Código Tributário Municipal, Lei n° 1932/2010;  

 Código de Posturas do Município, Lei n° 1480/1998.  

 Código de Obras Municipais, Lei nº 1488/1998; 

 Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 1183/1988; 

 PDM - Plano Diretor Municipal, Lei nº 1731/2006. 

 Lei Municipal n° 2282/2019 

 

 

V - RESPONSABILIDADES  
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Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 

 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  

 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

 

Unidades Executoras:  
 

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional;  

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 

pelo fiel cumprimento da mesma;  

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações.  

 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 

 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial 

no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle;  

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes ao STB, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles.  

 

 

VI - PROCEDIMENTOS  
 
 

Da Inscrição no Cadastro Imobiliário  
 

Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis ou de 

expansão urbana do Município sobre os quais possa incidir o lançamento do Imposto Predial 

Territorial Urbano-IPTU, deverão ser inscritos no cadastro Fiscal Imobiliário pelo órgão 

competente, conforme Código Tributário do Município, orientado por esta IN e demais leis 

que versem sobre o assunto.  

 

O Cadastro de contribuintes do IPTU, será de responsabilidade do Setor de Tributação, que 

manterá um Boletim Cadastral Imobiliário – BCI para cada unidade imobiliária contendo 

todos os dados e características físicas do imóvel necessário ao cálculo e apuração do IPTU 

Imposto Predial Territorial Urbano.   
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Além da manutenção do Boletim Cadastral Imobiliário, contendo todos os dados do imóvel 

referido, serão também atualizados os dados cadastrais do responsável tributário do imóvel, 

que deverá apresentar cópia do documento do imóvel para fins de prova e anexação junto 

ao Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI.  

 

Da documentação exigida para efetivação do Cadastro Imobiliário  
 

 Documento com foto; 

 CPF;  

 Escritura pública registrada em cartório, recibo ou contrato de compra e venda (com firma 

reconhecida), ou declaração de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), 

assinada por pelo menos duas testemunhas, ou ainda outro documento, mesmo precário 

que comprove a propriedade; 

 Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso;  

 Procuração se o ato for feito por terceiro.  

 Planta baixa do lote, caso tenha residência no lote devendo identificá-la com hachuras. 

 

Serão também cadastrados os imóveis, sem matrícula em cartório independente de 

possuírem área construída ou não, desde que a falta da matricula seja fato de conhecimento 

do município, ou caso contrário, mediante prova e que possua o imóvel mapeamento 

adequado, tornando possível sua individualização, situação em que serão aceitos 

documentos precários.   

 

Da documentação exigida para alteração no Cadastro Imobiliário  
 
 

 Documento com foto do proprietário em caso de transferência; 

 CPF do solicitante; 

 Escritura pública registrada em cartório, recibo ou contrato de compra e venda (com firma 

reconhecida), ou declaração de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), 

assinada por pelo menos duas testemunhas, ou ainda outro documento, mesmo precário 

que comprove a propriedade; 

 Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso;  

 Procuração se o ato for feito por terceiro.   

 

Não serão cadastrados, ou não terão os cadastros alterados, se deixarem de apresentar 

qualquer dos documentos citados, quando solicitado ou quando o imóvel não possuir 

matriculas e o solicitante não apresentar croqui de localização adequado.  

 

 

Procedimentos da Fiscalização 
 
Será realizado pela fiscalização o procedimento de conferência do cadastro imobiliário no 

ato da liberação do alvará de localização e funcionamento, caso no ato da conferência 

verifique que não está atualizado, deverá encaminhar ao Setor Tributário para a devida 

regularização. 
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Solicitação de Inspeção de Relatório de Cadastramento de Imóveis. 
 
Após a constatação de alguma inconsistência, através dos meios de fiscalização e controle, 
será solicitada a inspeção pelo Diretor do Setor Tributário. Com a realização da inspeção 
deverão ser juntados os documentos de comprovação da posse, as fotos das fachadas dos 
imóveis inspecionados pelos fiscais municipais e encaminhadas por email ao Setor 
Tributário. 
 
 
Informações sobre os imóveis em construção 
 
 O Setor de Fiscalização fornecerá as informações sobre os imóveis em construção no 
município ao Setor Tributário, mensalmente, para orientar o cadastramento imobiliário. 
 
 

Do Cronograma de recadastramento por área e prazos 

 

Anualmente será elaborado pelo Chefe de Tributação um cronograma específico para 

atualização do Cadastro Imobiliário, constando o roteiro a ser percorrido, a definição de 

prazos e os Fiscais responsáveis por atualizar o cadastramento de cada área do município, 

bem como a fixação de prazo para entrega dos resultados. 

 

Do cruzamento de dados 

 

Com base na Lei 2282/2019, inicialmente será realizado controle que consista no 
cruzamento de dados referentes a unidades autônomas tributáveis pelo IPTU com aqueles 
constantes de cadastros de clientes, no território do município, de concessionárias de 
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada;  
 
Essa análise será desenvolvida por servidores internos do Setor de Tributação, como 
indicativo, possibilitando observar o quantitativo de imóveis que gozam dos respectivos 
serviços em paralelo confrontando com os registros do Cadastramento Imobiliário. 
 
Constatada divergência, os fiscais responsáveis pelo Cadastramento deverão realizar uma 
análise in loco da área que apresentar desequilíbrio para verificação e conferência das 
informações. 
 
Mensalmente será informado pelas concessionárias qualquer modificação, exclusão ou 
inserção de contribuintes ou unidades no cadastro, dessa forma, assim que os dados forem 
disponibilizados os fiscais deverão realizar os procedimentos quanto ao cadastramento 
imobiliário. 
 
 
Consulta a imagens áreas do território do município publicadas na internet 
 
Periodicamente, será realizado procedimento de controle que consista na consulta a 
imagens das áreas do território do município publicadas na internet, e registro das mesmas, 
através de "Print Screen", e armazenamento em uma pasta denominada "Imagens Aéreas", 
com o título referente ao mês que foi salva, para orientar ações de recadastramento 
imobiliário. 
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Departamento de Cadastro poderá quando necessário instituir outras modalidades 

acessórias de cadastro a fim de atender a organização fazendária dos tributos e sua 

competência e atualizar a presente IN de acordo com as demandas que se apresentarem .   

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019 

 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 
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Anexo I 
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Critérios nos procedimentos de efetivação, alteração e manutenção do Cadastro Imobiliário e Econômico. 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
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INÍCIO

Todos os imóveis edificados ou não, situados nas áreas urbanas, urbanizáveis ou de 
expansão urbana do Município em quaisquer situações e que incide o lançamento 
do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano deverão ser inscritos no cadastro Fiscal 
Imobiliário pelo órgão competente, conforme Código Tributário do Município. 

O Cadastro de contribuintes do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano será de 
responsabilidade do Departamento de Tributos, que manterá um Boletim Cadastral 
Imobiliário – BCI para cada unidade imobiliária contendo todos os dados e 
características físicas do imóvel necessário ao calculo e apuração do IPTU Imposto 
Predial Territorial Urbano.  

Além da manutenção do Boletim Cadastral Imobiliário, contendo todos os dados do 
imóvel referido, serão também atualizados os dados cadastrais do responsável 
tributário do imóvel, que deverá apresentar cópia do documento do imóvel  para 
fins de prova e  anexação junto ao BCI Boletim de Cadastro Imobiliário. 

FIM

INÍCIO

- CPF do solicitante; 
- Contrato de compra e venda (com firma reconhecida), ou escritura pública ou 
declaração de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), assinada por pelo 
menos mais duas testemunhas;
- Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso; 
- Procuração se o ato for feito por terceiro. 

Serão também cadastrados os imóveis, sem matricula em cartório independente de 
possuem área construída ou não, desde que a falta da matricula seja fato de 
conhecimento do município, ou caso contrário, mediante prova e que possua o 
imóvel mapeamento adequado, tornando possível sua individualização.  

FIM
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INÍCIO

- CPF do solicitante; 
- Contrato de compra e venda (com firma reconhecida), ou escritura pública ou 
declaração de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), assinada por pelo 
menos mais duas testemunhas;
- Comprovante de endereço para correspondência quando for o caso; 
- Procuração se o ato for feito por terceiro. 

Não serão cadastrados, ou não terão os cadastros alterados, se deixarem de 
apresentar qualquer dos documentos citados, quando solicitado ou quando o imóvel 
não possuir matriculas e o solicitante não apresentar croqui de localização 
adequado. 

FIM
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A inscrição no cadastro fiscal das atividades econômicas exercidas no município será 
feita pelo responsável do estabelecimento ou seu representante legal que 
preencherá e entregará a repartição competente ficha própria para cada 
estabelecimento, conforme Código Tributário do Município. 

FIM
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- Requerimento; 
- Contrato Social, ou declaração de Empresário, registrado na Junta Comercial; 
- Cartão do CNPJ; 
- RG e CPF dos Sócios; 
- RG e CPF do representante legal, se o requerimento for assinado por este; 
- Termo de vistoria do Corpo de Bombeiro, conforme atividade exercida; 
- Procuração, quando o ato feito por terceiro.   

FIM
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INÍCIO

- Requerimento;
- Certificado de registro do órgão de classe, conforme o caso; 
- RG e CPF do solicitante; 
- Comprovante de residência; 
- Termo de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme atividade a ser desenvolvida; 
- Procuração quando o ato for feito por terceiro. 

FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 002 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 30/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 199/2014 
Unidade Responsável: Seção de Tributação e Fiscalização 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Dispõe sobre procedimentos de rotina nos lançamentos de arrecadação, baixas, fiscalização 
e renúncia de receitas Tributárias.  
  
  
II - ABRANGÊNCIA  
  
Esta Instrução Normativa abrange o Município de Afonso Cláudio, especificamente a 
Secretaria Municipal de Finanças. 
  
III - CONCEITOS  
  
Lançamento Tributário:  
  
De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) entende-se por 
lançamento o procedimento administrativo vinculado que verifica a ocorrência de um fato 
gerador, identifica o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) da obrigação tributária, 
determina a matéria tributável, aponta o montante do crédito e aplica, se for o caso, a 
penalidade cabível.  
  
Arrecadação:  
  
O segundo estágio da receita publica consiste no recebimento da receita pelo agente 
devidamente autorizado. É o processo pelo qual após o lançamento dos tributos, realiza-se 
seu recolhimento aos cofres públicos. É o ato de recebimento do imposto do contribuinte 
pelas repartições competentes e manifesta-se em dinheiro, de acordo com leis e 
regulamentos em vigor e sob imediata fiscalização das respectivas chefias.  
  
Renuncia de receita:  
  
Compreende os seguintes institutos legais, anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota modificação de base de 
calculo que implique redução discriminação de tributos e outros benefícios que 
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correspondem a tratamento diferenciado. A renúncia de receita por si só não é ilegal, 
apenas sendo quando desrespeitados os preceitos legais.   
  
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1 - Constituição Federal, Lei 4.320/64;  
2 - Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;  
3 - Código Tributário Nacional;  
4 - Código Tributário Municipal;  
5 - Lei Orgânica Municipal.  
  
  
V - RESPONSABILIDADES  
  
Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
  
1.1 - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada;  
  
1.2 - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
  
1.3 - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão.  
  
Unidades Executoras:  
  
2.1 - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
  
2.2 - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
  
2.3 - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma;  
  
2.4 - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
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Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
  
3.1 - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle;  
 
3.2 - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao STB, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 
dos controles.  
  
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
1 - Lançamento de Tributos  
  
1.1 - Pelo lançamento, que é da competência privativa da autoridade administrativa 
tributária, se constitui o crédito tributário. Caso não realize esse procedimento, quando seja 
devido, a autoridade administrativa fica sujeito à responsabilidade funcional, pois é ato 
vinculado e obrigatório;  
  
1.2 - A lei aplicável ao lançamento é aquela da data da ocorrência do fato gerador, no 
entanto, quanto à aplicação de penalidades prevalece o princípio da lei mais benéfica ao 
contribuinte.  
  
2 - Modalidades de Lançamento  
  
2.1 - Lançamento de ofício (direto)  
  
2.1.1 - A autoridade realiza todo o procedimento administrativo, obtém as informações e 
realiza o lançamento, sem qualquer auxílio do sujeito passivo ou de terceiro. Exemplo: IPTU;  
  
2.2 - Lançamento por declaração (misto)  
  
2.2.1 - O sujeito passivo presta informações à autoridade tributária quanto à matéria de fato;  
cabendo a administração pública apurar o montante do tributo devido. Exemplo: Taxa de 
fiscalização para licença de veiculação de publicidade em geral;  
  
2.3 - Lançamento por homologação (auto-lançamento)  
  
2.3.1 - O sujeito antecipa o pagamento em relação ao lançamento, sem prévio exame da 
autoridade tributária. Ficando a declaração sujeita a confirmação posterior da autoridade 
administrativa. Exemplo: ISS;  
  
2.3.2 - O lançamento deverá levar em conta o fato gerador, a base de cálculo, sua alíquota e 
eventual penalidade prevista, além de identificar o sujeito passivo. Cada tributo tem suas 
regras específicas de lançamento conforme o Código Tributário Municipal;  
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2.3.3 - A partir do momento da notificação feita ao sujeito passivo, o lançamento somente 
pode ser modificado nas seguintes situações: 
 
a) impugnação do sujeito passivo;  
b) recurso de ofício; c) iniciativa da própria autoridade administrativa, nos casos previstos no 
Art. 149 do CTN.  
  
3 - Arrecadação  
  
3.1 - Dependendo da modalidade do lançamento, o contribuinte será notificado do mesmo, e 
será dado prazo para o recolhimento;  
  
3.2 - Nos tributos com lançamento por homologação apenas será notificado o contribuinte 
em caso de falta de lançamento ou lançamento incompleto ou inferior por ele feito;  
  
3.3 - Dado o prazo para o recolhimento, caso o contribuinte não efetue o pagamento do 
referido tributo dentro do exercício fiscal, o mesmo será inscrito em dívida ativa;  
  
3.4 - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado sem que se 
expeça o competente documento de arrecadação municipal. È expressamente proibido o 
pagamento na forma de depósito em conta corrente da Prefeitura municipal;  
  
3.5 - O reconhecimento do pagamento do débito dar-se-á mediante a autenticação bancária 
no respectivo documento de arrecadação municipal.  
  
4 - Baixa de Tributos  
  
4.1 - A baixa será feita diariamente, pelo sistema informatizado, conforme relatórios 
enviados pelos bancos conveniados;  
  
4.2 - Havendo falhas operacionais humanas ou de sistema computacionais a baixa deverá 
ser feita manualmente, a fim de não prejudicar o contribuinte e nem o erário público;  
  
4.3 - Outras formas de baixa de tributos deverão ser observadas no Código Tributário 
Municipal.  
  
5 - Fiscalização  
  
5.1 - As autoridades fiscais responsáveis pela fiscalização e arrecadação tributária atuarão 
em regime de cooperação mútua e permanente entre si, no sentido de assegurar a 
apuração de ilícitos tributários cometidos contra a Fazenda Pública deste Município;  
  
5.2 - A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, independentes do fato de serem elas imunes ou não;  
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5.3 - Cabe a autoridade fiscal, no uso de sua atribuição lavrar os seguintes documentos: 
Notificação Fiscal, Auto de Infração e Auto de Apreensão, além de relatórios fiscais, e 
quaisquer outros termos necessários para a efetivação do processo fiscal; 
  
6 - Atribuições dos Fiscais de Tributos  
  
6.1 - Fazer as vistorias prévias para emissão do Alvará de Licença para Localização e 
Funcionamento;  
  
6.2 - Fazer as vistorias nos estabelecimentos localizados no Município periodicamente;  
  
6.3 - Fazer as vistorias anualmente nos estabelecimentos para verificar a localização e 
funcionamento e a emissão da Taxa de Fiscalização;  
  
6.4 - Fazer vistorias para emissão de Alvará de construção;  
  
6.5 - Proceder à fiscalização de ISS, solicitando e examinando documentos dos 
contribuintes;  
  
6.6 - Fazer a fiscalização de vendedores ambulantes;  
  
6.7 - Controlar a entrada e saída de mercadorias e a emissão das notas fiscais, no que diz 
respeito ao ICMS;  
  
6.8 - Instruir o Processo Fiscal Tributário;  
  
6.9 - Entregar as notificações da Dívida Ativa Tributária;  
  
6.10 - Fiscalizar a circulação de mercadorias;  
  
6.11 - Fazer demais vistorias necessárias e requeridas pela autoridade competente.  
 
7 - Atribuições dos Analistas Tributários  
  
7.1 - Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, 
verificando a inscrição correta quanto ao tipo de atividade, o recolhimento de taxas e tributos 
municipais e outros que por convênio caibam fiscalização municipal, a licença de 
funcionamento, para notificar as irregularidades encontradas;  
  
7.2 - Autuar, notificar e intimar os infratores das obrigações tributárias e das normas legais, 
com base em vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos 
junto à Prefeitura Municipal; 
 
7.3 - Constituir, mediante lançamento o crédito tributário e de contribuições, seja por 
processo administrativo ou não;  
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7.4 - Elaborar relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, 
informando seus superiores para que sejam tomadas as providências cabíveis;  
  
7.5 - Fiscalizar os departamentos da administração tributária, para verificar a correta 
aplicação das normas legais, a fim de sanar vícios e otimizar a arrecadação municipal;  
  
7.6 - Manter-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária, acompanhando as 
alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a 
legislação vigente;  
  
7.7 - Funcionar como órgão consultivo e assessorar a Administração Municipal na 
elaboração de projetos que visem melhorar a forma de arrecadação de tributos;  
  
7.8 - Controlar e analisar de forma administrativa os relatórios referentes ao cálculo do 
Índice de Participação dos Municípios, conforme Lei Complementar 63/1990;  
  
7.9 - Sempre que em suas funções o fiscal ou analista notar ilícito tributário deverá este 
lavrar o devido auto de infração obrigatoriamente.  
 
7.10 - O Poder Público deve, sempre que possível, qualificar os fiscais tributários e Analistas 
Tributários, para que estes exerçam bem suas funções.  
  
8 - Concessão e Controle de Renuncia de Receita Tributária  
  
8.1 - A renuncia de receita só poderá ser instituída através de leis especificas; 
                                                            
8.2 - Requer demonstração do impacto orçamentário financeiro no montante da receita que 
deixarão de ser arrecadas em três exercícios;  
  
8.3 - Deve estar de acordo com as previsões sobre renúncias contidas na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias);  
  
8.4 - Deve demonstrar que a renúncia foi prevista na estimativa de receitas da LOA (Lei 
Orçamentária Anual);  
  
8.5 - Deve ser demonstrado que a renúncia não afetará as metas fiscais;  
  
8.6 - Toda e qualquer renúncia de receita deverá ser precedida e instruída pelo competente 
processo administrativo correspondente a cada renuncia;  
 
8.7 - Renúncias de Receitas que não atendam os requisitos acima são consideradas ilegais, 
e responde o responsável público pelos danos causados aos cofres públicos, além de ação 
de improbidade administrativa e outras medidas penais.  
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Outras recomendações não mencionadas nesta instrução normativa deverão ser 
observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  
  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 26 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Rotina nos lançamentos de arrecadação, baixas, fiscalização e renúncia de receitas Tributárias

                    AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

- 

INÍCIO

Pelo lançamento, que é da competência privativa da 
autoridade administrativa tributária, se constitui o 
crédito tributário. Caso não realize esse 
procedimento, quando seja devido, a autoridade 
administrativa fica sujeito à responsabilidade 
funcional, pois é ato vinculado e obrigatório

A lei aplicável ao lançamento é aquela da data da 
ocorrência do fato gerador, no entanto, quanto à 
aplicação de penalidades prevalece o princípio da lei 
mais benéfica ao contribuinte

Lançamento de ofício (direto) : A autoridade realiza 
todo o procedimento administrativo, obtém as 
informações e realiza o lançamento, sem qualquer 
auxílio do sujeito passivo ou de terceiro. Exemplo: 
IPTU; 

Lançamento por declaração (misto): O sujeito passivo 
presta informações à autoridade tributária quanto à 
matéria de fato; cabendo a administração pública 
apurar o montante do tributo devido. Exemplo: Taxa 
de fiscalização para licença de veiculação de 
publicidade em geral; 

Lançamento por homologação (auto-lançamento): O 
sujeito antecipa o pagamento em relação ao 
lançamento, sem prévio exame da autoridade 
tributária. Ficando a declaração sujeita a confirmação 
posterior da autoridade administrativa. Exemplo: ISS; 

Dependendo da modalidade do lançamento, o 
contribuinte será notificado do mesmo, e será dado 
prazo para o recolhimento; 

Nos tributos com lançamento por homologação apenas será notificado o contribuinte em caso de 
falta de lançamento ou lançamento incompleto ou inferior por ele feito; 
 
Dado o prazo para o recolhimento, caso o contribuinte não efetue o pagamento do referido tributo 
dentro do exercício fiscal, o mesmo será inscrito em dívida ativa; 

Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado sem que se expeça o 
competente documento de arrecadação municipal. È expressamente proibido o pagamento na 
forma de depósito em conta corrente da Prefeitura municipal; 
 
O reconhecimento do pagamento do débito dar-se-á mediante a autenticação bancária no 
respectivo documento de arrecadação municipal. 

A baixa será feita diariamente, pelo sistema 
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respectivo documento de arrecadação municipal. 

A baixa será feita diariamente, pelo sistema 
informatizado, conforme relatórios enviados pelos 
bancos conveniados; 

Havendo falhas operacionais humanas ou de sistema 
computacionais a baixa deverá ser feita 
manualmente, a fim de não prejudicar o contribuinte 
e nem o erário público; 

As autoridades fiscais responsáveis pela fiscalização e 
arrecadação tributária atuarão em regime de 
cooperação mútua e permanente entre si, no sentido 
de assegurar a apuração de ilícitos tributários 
cometidos contra a Fazenda Pública deste Município

A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias, 
independentes do fato de serem elas imunes ou não

Cabe a autoridade fiscal, no uso de sua atribuição 
lavrar os seguintes documentos: Notificação Fiscal, 
Auto de Infração e Auto de Apreensão, além de 
relatórios fiscais, e quaisquer outros termos 
necessários para a efetivação do processo fiscal

A renuncia de receita só poderá ser instituída através de leis especificas;
                                                           
Requer demonstração do impacto orçamentário financeiro no montante da receita que deixarão de ser arrecadas em três exercícios; 
 
Deve estar de acordo com as previsões sobre renúncias contidas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias); 
 
Deve demonstrar que a renúncia foi prevista na estimativa de receitas da LOA (Lei Orçamentária Anual); 
 
Deve ser demonstrado que a renúncia não afetará as metas fiscais; 
 
Toda e qualquer renúncia de receita deverá ser precedida e instruída pelo competente processo administrativo correspondente a cada 
renuncia; 

Renúncias de Receitas que não atendam os requisitos acima são consideradas ilegais, e responde o responsável público pelos danos 

causados aos cofres públicos, além de ação de improbidade administrativa e outras medidas penais. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 003 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 15/05/2019. 
Ato de aprovação: Decreto N° 183/2019 
Versão Anterior: 2014 
Unidade Responsável: Setor de Tributação  
 
I - FINALIDADE  
 
Disciplinar os procedimentos mínimos a serem observados na Cobrança Administrativa da 
Dívida Ativa Municipal.  
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Secretaria Municipal de Finanças, Setor de Tributação, Setor de Fiscalização e Assessoria 
Jurídica e demais unidades da estrutura organizacional envolvidas no processo tributário 
municipal.  
 
 
III - CONCEITOS  
 
COBRANÇA ADMINISTRATIVA - A cobrança extrajudicial ou amigável se faz por meio de 
contato da empresa com o contribuinte devedor, não havendo judicialização do 
processo. Os meios utilizados são variados, tais como comunicados por email, whatsapp, 
notificações e autuações. Processo Extrajudicial é, portanto, um ato formal e solene pelo 
qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação em títulos de crédito e 
outros documentos de dívida (art. 1º da Lei Federal n º 9.492, de 10/09/97). 
 
CONTRIBUINTE - É o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Toda pessoa - física ou 
jurídica - que paga tributo (sentido genérico) aos cofres públicos, quer seja da União, dos 
Estados, dos Municípios e/ou do Distrito Federal. O Código Tributário Nacional, em seu Art. 
121, parágrafo único, I, conceitua como contribuinte o "sujeito passivo da obrigação principal 
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador".  
 
BASE DE CÁLCULO - Montante sobre o qual se aplica a alíquota para determinar o valor 
do tributo devido.  
 
DÍVIDA ATIVA - Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.  
 
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Constitui Dívida Ativa Tributária a proveniente de crédito 
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de 
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esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em 
processo regular;  
 
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -  São os demais créditos da Fazenda Pública, tais como 
os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas 
de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas 
de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente 
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-
rogação de hipoteca, fiança, aval, ou de garantias de contratos em geral ou outras 
obrigações legais.  
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966);   
2. Código Tributário Municipal (Lei Nº 1932/2010, de 22 de Dezembro de 2010);  
3. Lei Complementar n° 101/2000;  
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 

 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada;  

 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho 
e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão.  

 
Unidades Executoras:  
 

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento 
da eficiência operacional;  

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma;  

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração 
de documentos, dados e informações.  
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Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao STB, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles.  
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Será implementada rotina sistemática de cobrança administrativa de todos os créditos 
tributários para realização da cobrança administrativa, estabelecendo procedimentos de 
identificação do devedor (p. ex. endereço incompleto ou endereço de terreno, contribuinte 
desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas 
originárias de parcelamentos cancelados, conforme abaixo relacionado: 
 
 Manter cadastro informatizado e atualizado de contribuintes e de estabelecimentos 

comerciais, industriais, prestadores de serviços e profissionais liberais; A atualização se 
dará nos contatos com os clientes, seja no atendimento na sala ou nas visitas aos 
imóveis e estabelecimentos. Deve-se ainda, promover campanhas para que os 
contribuintes realizem a atualização cadastral, utilizando os meios de comunicação e as 
mídias sociais; 

 Manter cadastro atualizado da dívida ativa municipal, controle de cobranças 
administrativas e sobre o prazo prescricional por meio de relatórios gerenciais; 

 O Diretor de Tributos realizará semanalmente, preferencialmente às sextas-feiras, 
levantamentos de 100 (cem) contribuintes, definindo procedimento para escolha ou por 
amostragem por localidade, valor, origem, atividade ou outro critério que atenda a 
eficiência e eficácia da ação; 

 Realizar às segundas-feiras solicitação aos fiscais para que notifiquem os contribuintes a 
regularizarem a situação. Ainda no âmbito administrativo o processo poderá gerar autos 
de infração e imposição de multa; outras modalidades de cobranças podem ser adotadas 
via telefone, email, mensagem por whatsapp; 

 O servidor deverá abordar o contribuinte de forma cortês e educada, ser ético e 
profissional nas relações; 

 Para cada contribuinte será criada uma planilha onde serão anotados os procedimentos, 
o que embasará a tomada de outras providências como protesto e judicialização; 

 Conceder e controlar o parcelamento de créditos tributários e fiscais, bem como, a sua 
restituição, quando cobrados indevidamente pelo Município;  

 Após esgotarem as ações no âmbito da cobrança administrativa, promover o 
levantamento de créditos vencidos de impostos e taxas e encaminhá-los à Assessoria 
Jurídica para cobrança, dentre outras;  

 
Rotinas da Fiscalização  
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 Efetuar as notificações, autuações e imposições de multa relativa ao Código Tributário 
Municipal, no que concerne às solicitações do Diretor de Tributos referente à cobrança 
administrativa.  

 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 
solucionada junto a Secretaria de Finanças - Setor de Tributação, bem como junto ao 
Controle Interno.  
 
A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão e dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019 
 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 
 
 
 



Cobrança Administrativa da Dívida Ativa Municipal

CONTRIBUINTESETOR DE TRIBUTAÇÃO PROCURADORIA

INÍCIO

Será implementada rotina sistemática 
de cobrança administrativa de todos os 
créditos tributários para realização da 
cobrança administrativa, estabelecendo 
procedimentos de identificação do 
devedor (p. ex. endereço incompleto ou 
endereço de terreno, contribuinte 
desconhecido, etc.) e registrando os 
resultados da cobrança, inclusive 
quanto ás dívidas originárias de 
parcelamentos cancelados

Realizar às segundas-feiras gerar autos 
de infração e imposição de multa; 
outras modalidades de cobranças 
podem ser adotadas via telefone, e-

mail, mensagem por WhatsApp;

FIM

Manter cadastro informatizado e 
atualizado de contribuintes e de 
estabelecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de serviços e 
profissionais liberais; A atualização se 
dará nos contatos com os clientes, seja 
no atendimento na sala ou nas visitas 
aos imóveis e estabelecimentos. Deve-
se ainda, promover campanhas para 
que os contribuintes realizem a 
atualização cadastral, utilizando os 
meios de comunicação e as mídias 
sociais

Manter cadastro atualizado da dívida 
ativa municipal, controle de cobranças 
administrativas e sobre o prazo 
prescricional por meio de relatórios 
gerenciais

O Diretor de Tributos realizará 
semanalmente, preferencialmente às 
sextas-feiras, levantamentos de 100 
(cem) contribuintes, definindo 
procedimento para escolha ou por 
amostragem por localidade, valor, 
origem, atividade ou outro critério que 
atenda a eficiência e eficácia da ação

Para cada contribuinte será criada 
uma planilha onde serão anotados 
os procedimentos, o que 
embasará a tomada de outras 
providências como protesto e 
judicialização

Após esgotarem as ações no 
âmbito da cobrança 
administrativa, promover o 
levantamento de créditos vencidos 
de impostos e taxas e encaminhá-
los à Procuradoria para execução

Efetuar as notificações, autuações e 
imposições de multa relativa ao Código 
Tributário Municipal, no que concerne 
às solicitações do Diretor de Tributos 
referente à cobrança administrativa
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 004 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 30/09/2014. 

Ato de aprovação: Decreto N° 201/2014 

Unidade Responsável: Seção de Tributação e Fiscalização 

 

 

I - FINALIDADE  
  

Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e normatizar os procedimentos de 

rotinas na concessão e controle das renúncias de Receitas Tributárias.  

 

 

II - ABRANGÊNCIA  
  

Abrange a Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria Interna e  Procuradoria Geral do 

Município de Afonso Cláudio. 

 

III - BASE LEGAL  
  

1. Constituição Federal; 

2. Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3. Código Tributário Nacional; 

4. Código Tributário Municipal. 

 

 

IV - CONCEITOS 
  

Renúncia de receita compreende os seguintes institutos legais: anistia, remissão, subsídio, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota, modificação de base de 

cálculo que implique redução, discriminação de tributos e outros benefícios que 

correspondem a tratamento diferenciado.   

  

 

V - PROCEDIMENTOS  
  

Da Concessão e Controle de Renúncia de Receita Tributária  
  

A revisão dos lançamentos dos impostos poderá ser pleiteada, nos termos do Art. 29, da Lei 

Complementar 001/2002 - Código Tributário Municipal, podendo  ocasionar o cancelamento 

integral ou de parte dos mesmos.   
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Para cancelamento, desde que comprovado o indébito, deverá ser feito um processo 

administrativo, e ao final do exercício um Decreto de cancelamento de créditos tributários.  

 

No caso das isenções previstas na Lei Complementar 001/2002, deverá ser feito um 

processo administrativo, com comprovação do direito à mesma. Sendo que, nos casos onde 

há obrigatoriedade, esta deverá ser renovada anualmente. 

 

Nos casos restantes de renúncia de receita, a mesma só poderá ser instituída através de 

leis especificas, e requer demonstração do impacto orçamentário financeiro no montante da 

receita que deixarão de ser arrecadadas em três exercícios. 

 

Deverá estar de acordo com as previsões sobre renúncias contidas na LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias). 

 

 Deverá ser demonstrado que a renúncia foi prevista na estimativa de receitas da LOA 

(Lei Orçamentária Anual).   

 Deverá ser demonstrado que a renúncia não afetará as metas fiscais;  

 
VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à 

Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 

rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.  

  

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 26 de setembro de 2014. 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 

 



Concessão e controle de renúncia de Receita Tributária

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

INÍCIO

A revisão dos lançamentos dos impostos poderá ser pleiteada, nos termos da 
Lei N° 1.932/2010 - Código Tributário Municipal, podendo ocasionar o 
cancelamento integral ou de parte dos mesmos.  

Para cancelamento, desde que comprovado o indébito, deverá ser feito um 
processo administrativo, e ao final do exercício um Decreto de cancelamento 
de créditos tributários. 

No caso das isenções previstas na Lei N° 1.932/2010, deverá ser feito um 
processo administrativo, com comprovação do direito à mesma. Sendo que, 
nos casos onde há obrigatoriedade, esta deverá ser renovada anualmente.

Nos casos restantes de renúncia de receita, a mesma só poderá ser instituída 
através de leis especificas, e requer demonstração do impacto orçamentário 
financeiro no montante da receita que deixarão de ser arrecadadas em três 
exercícios.

Deverá estar de acordo com as previsões sobre renúncias contidas na LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias).

- Deverá ser demonstrado que a renúncia foi prevista na estimativa de 
receitas da LOA (Lei Orçamentária Anual).  
- Deverá ser demonstrado que a renúncia não afetará as metas fiscais; 

FIM



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 -Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 005 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 15/05/2019. 

Ato de aprovação: Decreto N° 184/2019 

Unidade Responsável: Setor de Tributação  

 

 

I - FINALIDADE  
 

Esta Instrução Normativa dispõe sobre os procedimentos e documentos quanto a 

requisição e concessão de parcelamentos. 

 

II - ABRANGÊNCIA  
 

Abrange o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria 

Interna,  Procuradoria Geral do Município de Afonso Cláudio e Setor de Tributação. 

 

III - BASE LEGAL  
 

1. Constituição Federal; 

2. Código Tributário Nacional; 

3. Código Tributário Municipal (Lei nº 1932/2010); 

4. Lei Municipal nº 2230/2017, que dispõe sobre a concessão de parcelamento dos 

tributos municipais. 

 

IV - CONCEITOS 
 

a) Parcelamento: Ação, efeito ou modo de parcelar; divisão, repartição. 

 

b) Concessão: permissão, autorização, consentimento, licença 
 
V - RESPONSABILIDADES 
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 

 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada;  

 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
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 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão.  

 

Unidades Executoras:  
 

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

 Alertar a unidade responsável pela Instrução  Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo 

em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional;  

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma;  

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações.  

 

Unidade Central de Controle Interno:  
 

 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle;  

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao STB, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles.  

 
 

VI - PROCEDIMENTOS  
 
Do Parcelamento da Divida Ativa.  
 

 A solicitação será realizada por requerimento do contribuinte ou seu 

procurador ou ainda o adquirente do imóvel, que deverá requerer o 

parcelamento à Municipalidade em consonância com o disposto na Lei 

Municipal nº 2230/2017, dessa forma será implementado a abertura de 

processo administrativo para concessão do parcelamento, de forma que fique 

registrado os elementos que embasaram, tais como termo de confissão de 

dívida assinado, despacho de autoridade competente. 

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 -Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

 A solicitação do contribuinte deverá constar o número de vezes em que 

pretende parcelar o débito, não podendo ultrapassar 60 (sessenta) parcelas, 

e desde que o valor de cada uma não seja inferior a 01 unidade de Valor de 

Referência de Afonso Cláudio/ES; 

 

 Anexo ao requerimento deverão constar cópias dos documentos elencados 

no Artigo 267 da lei Nº 2230/2017: 

1 - Pessoa Física: 
a) Cópia do RG e CPF. 
b) Cópia do comprovante de endereço atualizado. 
c) Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Afonso 

Cláudio/ES, atualizada, para IPTU, ou qualquer documento idôneo que prove a 
titularidade do imóvel, ainda que precário. 

  
2 - Pessoa Jurídica: 
a) Cópia do CNPJ atualizado. 
b) Cópia da Firma Individual, Contrato ou Estatuto Social. 
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF dos Sócios. 
d) Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Afonso 

Cláudio/ES, atualizada, para IPTU, ou qualquer documento idôneo que prove a 
titularidade do imóvel, ainda que precário. 
 

 Após protocolização o processo será enviado ao Gabinete do Prefeito e 

posteriormente à Secretaria Municipal de Finanças, sendo o secretário o 

responsável pela concessão do parcelamento. 

 

 Os débitos em cobrança judicial, após pagamento da primeira parcela deverá 

informar à Procuradoria Municipal para suspensão do processo; 

 

DO SISTEMA  

 

 Recebido o processo, o servidor do Setor de Tributação acessará o sistema 

de Cadastro,  

No grid “Dívida Ativa”;  

No item “Parcelamento”; 

No item “Parcelamento”; 

Pesquise o contribuinte e o selecione; 

Coloque o número de parcelas desejadas pelo contribuinte, deverá se atentar 

sobre o valor mínimo de 1 VRAC por parcelas; 

Selecione a data de vencimento das parcelas; 

Desmarque todos os itens de desconto; 

Clique em parcelar; 
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Após finalização do parcelamento deverá ser impresso o “Termo de Confissão 

de Dívida” e solicitar o contribuinte para assinar. 

Imprimir todas as parcelas e entregar ao contribuinte. 

 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à 

Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 

(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos.  

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019 

 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 

 

 



Requisição e concessão de parcelamentos

CONTRIBUINTESETOR DE TRIBUTAÇÃO
PREFEITO E SECRETARIA DE 

FINANÇAS
PROCURADORIA

INÍCIO

A solicitação será realizada por 
requerimento do contribuinte 
ou seu procurador ou ainda o 
adquirente do imóvel, que 
deverá requerer o parcelamento 
à Municipalidade em 
consonância com o disposto na 
Lei Municipal nº 2230/2017

Será implementado a 
abertura de processo 
administrativo para 
concessão do 
parcelamento, de forma 
que fique registrado os 
elementos que 
embasaram, tais como 
termo de confissão de 
dívida assinado, despacho 
de autoridade competente

Na solicitação do contribuinte 
deverá constar o número de vezes 
em que pretende parcelar o débito.

Anexo ao requerimento deverão constar 
cópias dos documentos elencados no 
Artigo 267 da lei Nº 2230/2017:

Pessoa Física:
a) Cópia do RG e CPF.
b) Cópia do comprovante de endereço 
atualizado.
c) Matrícula do Cartório de Registro de 
Imóveis do Município de Afonso 
Cláudio/ES, atualizada, para IPTU, ou 
qualquer documento idôneo que prove 
a titularidade do imóvel, ainda que 
precário.
 
Pessoa Jurídica:
a) Cópia do CNPJ atualizado.
b) Cópia da Firma Individual, Contrato 
ou Estatuto Social.
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF 
dos Sócios.
d) Matrícula do Cartório de Registro de 
Imóveis do Município de Afonso 
Cláudio/ES, atualizada, para IPTU, ou 
qualquer documento idôneo que prove 
a titularidade do imóvel, ainda que 
precário.

Após protocolização o processo 
será enviado ao Gabinete do 
Prefeito e posteriormente à 
Secretaria Municipal de Finanças, 
sendo o secretário o responsável 
pela concessão do parcelamento

C
o

b
ra

n
ç
a
 d

a
 D

ív
id

a
 A

ti
v
a

O Setor de Tributação acessará 
o sistema de Cadastro, 
No grid “Dívida Ativa”; 
No item “Parcelamento”;
Pesquise o contribuinte e o 
selecione;
Coloque o número de parcelas 
desejadas pelo contribuinte, 
(deverá se atentar sobre o 
valor mínimo de 1 VRAC por 
parcelas);
Selecione a data de 
vencimento das parcelas;
Desmarque todos os itens de 
desconto;
Clique em parcelar;



FIM

C
o

Os débitos em cobrança 
judicial, após 
pagamento da primeira 
parcela deverão ser 
informados à 
Procuradoria Municipal 
para suspensão do 
processo

Clique em parcelar;

Após finalização do 
parcelamento deverá ser 
impresso o “Termo de 
Confissão de Dívida” e solicitar 
o contribuinte para assinar.
Imprimir todas as parcelas e 
entregar ao contribuinte.

Fiscalizar o devido pagamento.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 006 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 15/05/2019. 
Ato de aprovação: Decreto N° 185/2019 
Unidade Responsável: Seção de Tributação 
 
 
I - FINALIDADE  
 

Dispõe sobre procedimentos fiscalizatórios de maximização da arrecadação, no 
monitoramento do ISS. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Esta Instrução Normativa abrange o Município de Afonso Cláudio, especificamente a 
Secretaria Municipal de Finanças. 
 
III - CONCEITOS  
 
a) Lançamento Tributário:  
 
De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) entende-se por 
lançamento o procedimento administrativo vinculado que verifica a ocorrência de um fato 
gerador, identifica o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) da obrigação tributária, 
determina a matéria tributável, aponta o montante do crédito e aplica, se for o caso, a 
penalidade cabível.  
 
b) Arrecadação:  
 
O segundo estágio da receita publica consiste no recebimento da receita pelo agente 
devidamente autorizado. É o processo pelo qual após o lançamento dos tributos, realiza-se 
seu recolhimento aos cofres públicos. É o ato de recebimento do imposto do contribuinte 
pelas repartições competentes e manifesta-se em dinheiro, de acordo com leis e 
regulamentos em vigor e sob imediata fiscalização das respectivas chefias.  
 
c) ISSQN:  
 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços ainda que esses não se constituam 
como atividade preponderante do prestador. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
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1 - Constituição Federal, Lei 4.320/64;  
2 - Código Tributário Nacional;  
3 - Código Tributário Municipal;  
4 - Lei Orgânica Municipal.  
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
 
Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma;  
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
 
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle;  
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao STB, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
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6.1 Critérios 
 

Para fiscalização do ISS há necessidade de definir os critérios, não adianta sair a 
campo sem um planejamento efetivo, pois isso acarreta inúmeros problemas 
técnicos e políticos, por isso seja cauteloso e estabeleça critérios, conforme os 
exemplos abaixo listados: 
 
a) Monitoramento da arrecadação dos inadimplentes 
 

Será realizado monitoramento da arrecadação dos inadimplentes, considerando: 
 
a) os maiores contribuintes de ISS;  
b) comparativo entre contribuintes com a mesma atividade 
 
Na ocorrência de qualquer flutuação significativa na arrecadação, o Diretor de 
Tributos será o responsável por direcionar ações fiscais em diligência externa para 
verificação. 
 
b) Comparação de faturamentos 
 
Será realizado procedimento no intuito de comparar o faturamento bruto informado 
para o recolhimento do Simples Nacional, por meio do PGDAS-D, com o faturamento 
declarado com base na emissão de documentos fiscais, para fins de apurar o ISS 
devido. 
 
c) Acompanhamento dos contribuintes obrigados à entrega de declaração de 
movimentação econômica 
 
Será implementado procedimento periódico de acompanhamento dos contribuintes 
obrigados à entrega de declaração de movimentação econômica, de modo a 
promover fiscalização naqueles que deixaram de cumprir a obrigação e/ou lavrar 
auto de infração com base na lei municipal. 
 
 
6.2 Precauções do Agente Fiscalizador  
 
O fiscal deverá apresentar-se, educadamente, bem vestido, munido da identificação. 
A identificação ao contribuinte que será fiscalizado sempre deverá ser exibida. Se o 
fiscal estiver trabalhando com “ordens de fiscalização” ela também deverá ser 
mostrada ao contribuinte.  
 
Verificar os aspectos legais sobre o local de recolhimento do tributo ISSQN 
 

  Certificar-se sobre a alíquota correspondente a atividade fiscalizada, bem como 
sua base de cálculo. 
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  Analisar se não se trata de caso de imunidade ou semelhante 

  Observar o prazo de prescrição e decadência 

  Alimentar os dados do cadastro econômico – ficha de homologação 

  Fazer o termo de abertura e de encerramento do levantamento 

  Em caso de apreensão de documento, não esquecer de lavrar o termo de 
apreensão. 

  Preencher corretamente a notificação e o auto de infração, de forma clara e 
objetiva, contendo a infração cometida, bem como a sanção legal aplicada.   

  Realizar o trabalho fiscal com total responsabilidade para que sirva de instrumento 
de defesa do lançamento futuro. 

 Não esquecer que de acordo com o CTN a constituição de crédito através de 
lançamento é de responsabilidade do funcionário  
 
6.3 Como Lançar o ISSQN 
 
Você deve constituir o crédito tributário através de lançamento de acordo com a 
legislação Federal e Municipal quando:   

  Arbitrado 

  Estimado 

  Retido e não retido 

  Por declaração própria e de terceiros 

  Através de denuncia espontânea 

  Etc... 
 
No entanto para realizar o lançamento, deve-se atentar para:   

 Decadência 

  Acréscimos 

  Enquadramento da atividade 

  Alíquota 

  Base de cálculo 

  Local de pagamento 

  Sujeito passivo 

  Isenções e imunidades 

  Leis, bem como suas alterações 

  Prova Documental 

  Responsabilidade tributária 

  Solidariedade Fiscal 

  Por substituição 

  Lei de responsabilidade fiscal 

  Responsabilidade funcional 
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6.4 Intimação  

 
A Intimação deve conter os elementos abaixo obrigatoriamente:  
a) Dados cadastrais da empresa: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição 
municipal, endereço, telefone, responsável pela contabilidade e regime tributário;  
b) Nome dos fiscais responsáveis e suas respectivas matriculas;  
c) Período a ser fiscalizado que se requer a apresentação dos documentos;  
d) Relação de documentos a serem apresentados pelo sujeito passivo;  
e) Nome e CPF do responsável da empresa que receberá a intimação 
 
6.5 São características básicas do auto de infração:  
 
A lavratura do auto é de exclusiva responsabilidade do Fiscal responsável pela 
fiscalização, não sendo permitida a transferência da responsabilidade para outrem, a 
não ser que expressamente autorizada no processo administrativo e por motivos 
perfeitamente justificáveis (ausência por motivo de doença, por exemplo).  O 
preenchimento tem de ser completo, em todos os espaços pertinentes, de forma 
legível, sem ressalvas e rasuras. 
 

   A descrição da infração deve ser clara, relatando a falta cometida e a fonte de 
onde foram extraídos os valores decorrentes.   

  Mencionar claramente a capitulação da legislação que deu origem à infração. 

 Mencionar claramente a capitulação da legislação que deu origem ao valor da 
penalidade. 

  A assinatura de recebimento deverá ser exclusivamente do representante oficial 
ou legal do contribuinte, devendo-se evitar a assinatura de empregados subalternos 
se representatividade.  

  Os autos de infração deverão ser preenchidos previamente, datando-se no 
momento da entrega.  

  Eles poderão ser apresentados na sede do contribuinte ou na repartição fiscal, 
após a devolução dos documentos aprendidos ou retidos.  

  Finalmente, não esquecer os cuidados na devolução dos documentos. Na 
presença do contribuinte, conferir a entrega com o recibo de apreensão, item por 
item, fazendo ao final o contribuinte passar recibo do material devolvido. 
 
6.6 Relatório fiscal 
 
Após o levantamento fiscal, o agente fiscalizador, deve realizar-se o relatório 
contendo as informações sobre o levantamento realizado, bem como o resultado 
obtido, ou seja, a configuração analítica de existência de crédito ou não do tributo, 
as sanções, caso haja, e a legislação aplicada. Em caso do fiscal constatar 
evidências de sonegação, deverá evidenciar no relatório e comunicar imediatamente 
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ao chefe imediato para providências técnicas e legais. Não pode, no entanto 
esquecer que o relatório deve ser claro, de forma que qualquer leigo possa entende-
lo. Cabe ainda ao fiscal acompanhar o processo, objeto de relatório, até o ato de 
recebimento do crédito apurado. 
 
6.7 Situações que submetem a arbitramento fiscal: 
a) extração de vias de notas fiscais; 
b) vias de notas fiscais em branco, em que se note ausência de alguma das vias; 
c) extravio de notas fiscais, livros contábeis e fiscais e outros documentos fiscais 
relacionados com o fato gerador do ISSQN;  
d) roubo de notas fiscais, livros contábeis e fiscais  
e) outros documentos fiscais relacionados com o fato gerador do ISSQN;  
f) perdas ou danos causados por sinistros de notas fiscais, livros contábeis e fiscais 
e outros documentos fiscais relacionados com o fato gerador do ISSQN;  
g) rasuras, ou imperfeições na discriminação dos dados em livros contábeis, fiscais, 
notas fiscais ou outros documentos relacionados com o fato gerador do ISSQN;  
h) outros casos não previstos e que prejudiquem a apuração do preço do serviço 
relativo ao ISSQN.  
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Outras recomendações não mencionadas nesta instrução normativa deverão ser 
observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 
 



procedimentos fiscalizatórios de maximização da arrecadação, no monitoramento do ISS

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

INÍCIO

Será realizado monitoramento da arrecadação dos 
inadimplentes, considerando:

a) os maiores contribuintes de ISS; 
b) comparativo entre contribuintes com a mesma 
atividade

Na ocorrência de qualquer flutuação significativa na 
arrecadação, o Diretor de Tributos será o responsável 
por direcionar ações fiscais em diligência externa para 
verificação.

Será realizado procedimento no intuito de comparar o 
faturamento bruto informado para o recolhimento do 
Simples Nacional, por meio do PGDAS-D, com o 
faturamento declarado com base na emissão de 
documentos fiscais, para fins de apurar o ISS devido.

Será implementado procedimento periódico 
de acompanhamento dos contribuintes 
obrigados à entrega de declaração de 
movimentação econômica, de modo a 
promover fiscalização naqueles que deixaram 
de cumprir a obrigação e/ou lavrar auto de 
infração com base na lei municipal

O fiscal deverá apresentar-se, educadamente, bem 
vestido, munido da identificação. A identificação ao 
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O fiscal deverá apresentar-se, educadamente, bem 
vestido, munido da identificação. A identificação ao 
contribuinte que será fiscalizado sempre deverá ser 
exibida. Se o fiscal estiver trabalhando com “ordens 
de fiscalização” ela também deverá ser mostrada ao 
contribuinte. 

Verificar os aspectos legais sobre o local de 
recolhimento do tributo ISSQN: Certificar-se sobre a 
alíquota correspondente a atividade fiscalizada, 
bem como sua base de cálculo.
  Analisar se não se trata de caso de imunidade 
ou semelhante
  Observar o prazo de prescrição e decadência
  Alimentar os dados do cadastro econômico – 
ficha de homologação
  Fazer o termo de abertura e de encerramento 
do levantamento
  Em caso de apreensão de documento, não 
esquecer de lavrar o termo de apreensão.
  Preencher corretamente a notificação e o auto 
de infração, de forma clara e objetiva, contendo a 
infração cometida, bem como a sanção legal 
aplicada.  
  Realizar o trabalho fiscal com total 
responsabilidade para que sirva de instrumento 
de defesa do lançamento futuro.

 Não esquecer que de acordo com o CTN a 

constituição de crédito através de lançamento é 

de responsabilidade do funcionário 
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Lançar o ISSQN

Intimação: 
A Intimação deve conter obrigatoriamente: 
a) Dados cadastrais da empresa: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição 
municipal, endereço, telefone, responsável pela contabilidade e regime tributário; 
b) Nome dos fiscais responsáveis e suas respectivas matriculas; 
c) Período a ser fiscalizado que se requer a apresentação dos documentos; 
d) Relação de documentos a serem apresentados pelo sujeito passivo; 
e) Nome e CPF do responsável da empresa que receberá a intimação

A lavratura do auto é de exclusiva responsabilidade do Fiscal responsável pela 
fiscalização, não sendo permitida a transferência da responsabilidade para outrem, 
a não ser que expressamente autorizada no processo administrativo e por motivos 
perfeitamente justificáveis (ausência por motivo de doença, por exemplo).  O 
preenchimento tem de ser completo, em todos os espaços pertinentes, de forma 
legível, sem ressalvas e rasuras.

Após o levantamento fiscal, o agente fiscalizador, deve realizar-se o relatório 
contendo as informações sobre o levantamento realizado, bem como o resultado 
obtido, ou seja, a configuração analítica de existência de crédito ou não do tributo, 
as sanções, caso haja, e a legislação aplicada. Em caso do fiscal constatar 
evidências de sonegação, deverá evidenciar no relatório e comunicar 
imediatamente ao chefe imediato para providências técnicas e legais. Não pode, 
no entanto esquecer que o relatório deve ser claro, de forma que qualquer leigo 
possa entende-lo. Cabe ainda ao fiscal acompanhar o processo, objeto de relatório, 
até o ato de recebimento do crédito apurado.

          FIM
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 001 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 24/09/2014. 

Ato de aprovação: Decreto N° 183/2014 

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças 

 

 

I - FINALIDADE  
  

Normatizar os procedimentos de execução orçamentária e financeira. Garantir o registro de 

todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação. Acompanhar o controle da 

receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas.  

  

 

II - ABRANGÊNCIA  
  

A presente instrução normativa abrange o Poder Executivo.  

  

 

III - CONCEITOS  
  

Receita Orçamentária  
  

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja 

pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos 

em determinado período.  

 

A matéria pertinente a receita vem disciplinada no art. 3º, conjugado com o art. 57, e no art. 

35 da Lei nº 4.320/64,  

  

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as 

de operações de crédito autorizadas em lei.  

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações 

de credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras 

entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.  

[...]  

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei 

serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, 

todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de 

crédito, ainda que não previstas no Orçamento.  
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Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  

I - as receitas nele arrecadadas;  

II - as despesas nele legalmente empenhadas.”  

 

Dessa forma, receitas públicas, pelo enfoque orçamentário, são disponibilidades de recursos 

financeiros do exercício orçamentário e cuja finalidade precípua é viabilizar a execução das 

políticas públicas, a fim de atender às necessidades coletivas e demandas da sociedade.  

 

Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, a receita pode ser 

Efetiva ou Não-efetiva.  

 

Receita Orçamentária Efetiva - aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, 

aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo 

aumentativo.  

 

Receita Orçamentária Não-Efetiva - aquela que não altera a situação líquida patrimonial no 

momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil permutativo, como 

é o caso das operações de crédito.  

  

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  

1. Lei Federal 4.320/64;  

2. Art. 31 da Constituição Federal; 

3. Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000;  

4. Portaria Conjunta STN/SOF N.º 3 de 14 de outubro de 2008, que Aprova os Manuais de 

Receita Nacional e de Despesa Nacional e dá outras providências.  

  

 

V - RESPONSABILIDADES  
  

Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
  

Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  

Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

  

Unidades Executoras:  
  

Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional;  
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Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução 

Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações.  

  

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
  

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle;  

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes ao SFI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles.  

  

 

VI - PROCEDIMENTOS  
  

As normas fundamentais para a exigência e a cobrança de tributos estão contidas na Lei N.º  

4.320/1964, nos artigos 51 a 57.  

 

Todas as receitas arrecadadas irão constar do Boletim Diário de Arrecadação, Relatório 

Sintético das Guias e Relatório Razão Analítico da Receita - normal, por contribuinte, por 

DAM – cujos valores irão corresponder com o total acusado no BDT - Boletim Diário de 

Tesouraria. O artigo 56, da Lei 4.320/1964, estabelece o princípio de Unidade de Tesouraria 

e sua observância é fundamental na recepção de receitas.  

 

A meta bimestral de arrecadação compõe o documento criado pela Lei Complementar N.º  

101/2000, em seu artigo 13, que tem o objetivo de desdobrar a previsão da receita em 

metas bimestrais de arrecadação, a ser publicada nos 30 dias subsequentes à publicação 

da Lei Orçamentária.  

 

O comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação se torna 

necessário para verificar o cumprimento do que foi estabelecido no art. 13 da Lei 

Complementar 101/2000.  

  

Das Despesas e Receitas Vinculadas  
  

No início do exercício faz-se a abertura de todas as receitas previstas extraídas do 

orçamento.  

 

Registra, dia a dia, uma por uma, as receitas arrecadadas através da rede bancária.  

 

Os lançamentos das receitas devem obedecer aos códigos gerais padronizados pela Lei  

4.320/1964; e a portarias vigentes, e rigorosamente de acordo com o orçamento.  

Constituem-se vinculadas (e compete aos órgãos a respectiva prestação de contas):  
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As despesas e receitas dos Fundos Especiais, nos termos das leis que os criaram;  

 

As despesas aplicadas no desenvolvimento do ensino e as receitas de impostos nos termos 

da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96);  

 

As despesas e receitas vinculadas aos programas da seguridade social (saúde e assistência 

social);  

 

As receitas e despesas que sejam objetos de contrato de financiamento ou decorrentes de 

transferências por força de convênios;  

 

As receitas e despesas vinculadas ao FMS – Fundo Municipal de Saúde.  

 

As receitas e despesas vinculadas ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social.  

  

Dos Ingressos das Receitas  
  

A Unidade de tesouraria deverá identificar se o valor ingressado é receita orçamentária ou  

extra-orçamentária.  

 

Todo ingresso orçamentário é uma receita. Sendo assim, a próxima etapa é identificar a 

categoria econômica da receita.  

 

Se for receita corrente identificar sua origem em tributaria, contribuição, patrimonial, 

agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras e posteriormente em 

suas devidas classificações segundo manual receita nacional conforme Portaria Conjunta 

STN/SOF N.º 3, de 14 de outubro de 2008, e posteriores alterações.  

 

Se for receita capital identificar a origem em operações de credito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos, transferências de capital e outros e posteriormente em suas 

devidas classificações segundo manual receita nacional conforme Portaria Conjunta 

STN/SOF N.º 3, de 14 de outubro de 2008, e posteriores alterações.  

 

Se for ingressos extra-orçamentários são registrados como recursos de terceiros, em 

contrapartida com as obrigações correspondentes.  

  

Destinação dos Recursos  
  

Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a 

uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos. A 

destinação pode ser classificada em:  

  

 Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem a aplicação dos 

recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma;  

 Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de 

recursos, para atender a quaisquer finalidades.  
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Toda a vinculação de recursos pautadas em mandamentos legais, deverá ser controlada por 

fonte de recursos, indicando os recursos vinculados e sua finalidade, obedecendo desde a 

previsão da receita e execução da despesa programada nos instrumentos de planejamento, 

PPA, LDO E LOA.  

 

Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente 

para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 

ocorrer o ingresso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 8º e o art. 50, da Lei 

Complementar N.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 

públicas observará que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que 

os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 

escriturados de forma individualizada. Portanto, o controle das disponibilidades financeiras 

por destinação/fonte de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua 

execução.  

  

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 

de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 

contrário as normas instituídas.  

 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 

as demais legislações pertinentes.  

 

Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 

fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 

Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 

aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 

checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  

  

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Execução orçamentária e financeira: Registro de todas as receitas e sua classificação

TESOURARIASECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

INÍCIO

No início do exercício faz-se a abertura de 
todas as receitas previstas extraídas do 

orçamento. 

Registra, dia a dia, uma por 
uma, as receitas arrecadadas 

através da rede bancária

Os lançamentos das receitas 
devem obedecer aos códigos 
gerais padronizados pela Lei 

4.320/1964; e a portarias 
vigentes, e rigorosamente de 

acordo com o orçamento. 

A Unidade de tesouraria 
deverá identificar se o valor 

ingressado é receita 
orçamentária ou 

extra-orçamentária. 

Todo ingresso orçamentário é uma 
receita. Sendo assim, a próxima etapa é 

identificar a categoria econômica da 
receita.

Se for receita corrente identificar sua 
origem em tributaria, contribuição, 

patrimonial, agropecuária, industrial, 
serviços, transferências correntes e outras 

e posteriormente em suas devidas 
classificações segundo manual receita 

nacional

Se for receita capital identificar a origem 
em operações de credito, alienação de 

bens, amortização de empréstimos, 
transferências de capital e outros e 

posteriormente em suas devidas 
classificações segundo manual receita 

nacional 

Se for ingressos extra-orçamentários são 
registrados como recursos de terceiros, 

em contrapartida com as obrigações 
correspondentes.

Destinação de Recursos é o processo pelo 
qual os recursos públicos são 

correlacionados a uma aplicação, desde a 
previsão da receita até a efetiva utilização 

dos recursos

Destinação Vinculada: é o processo de 
vinculação entre a origem a aplicação dos 
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dos recursos

Destinação Vinculada: é o processo de 
vinculação entre a origem a aplicação dos 
recursos, em atendimento às finalidades 

específicas estabelecidas pela norma

Destinação Ordinária: é o processo de 
alocação livre entre a origem e a 

aplicação de recursos, para atender a 
quaisquer finalidades. 

Toda a vinculação de recursos pautadas 
em mandamentos legais, deverá ser 

controlada por fonte de recursos, 
indicando os recursos vinculados e sua 

finalidade, obedecendo desde a previsão 
da receita e execução da despesa 
programada nos instrumentos de 
planejamento, PPA, LDO E LOA. 

FIM

Os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de 
sua vinculação
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 002 

 
 
 
Versão: 02 
Atualização em: 03/10/2018 
Ato de aprovação: Decreto N° 271 
Versão Anterior: 2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Finanças 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Dispõe sobre as Rotinas para controle da Programação Financeira do Município.  
  
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Esta Instrução Normativa abrange o Poder Executivo.  
  
 
III - CONCEITOS  
  
Programação Orçamentária tem por objetivo assegurar que os recursos sejam alocados 
conforme o planejamento das unidades gestoras de maneira a evidenciar as metas propostas 
na Lei Orçamentária Anual LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e no Plano Plurianual 
PPA.  E também assegurar recursos necessários para melhorar a execução do programa 
anual de trabalho a fim de garantir o equilíbrio entre disponibilidades de Caixa e compromissos 
de pagamento.   
  
Departamento Financeiro ocupa-se essencialmente da manipulação dos meios de pagamento 
e recebimento em ordem a quitação de compromissos, para com terceiros e do registro e 
emissão de documentos, e bem como das relações com bancos para fins de quitação de 
compromissos.   
  
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Lei Federal 4.320/64;  
2. Lei 8.666/93;   
3. Lei Complementar nº 101/2000.  
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V - RESPONSABILIDADES  
  
Unidade Responsável pela Instrução Normativa  
  
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
  
Unidades Executoras  
  
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma;  
 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
  
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno  
  
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de 
controle;  
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SFI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
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VI - PROCEDIMENTOS  
  
Da Programação Financeira 
  
Após 30 (trinta) dias da publicação do Orçamento, nos termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira e 
o cronograma Mensal de Desembolso.   
 
Cabe a Secretaria de Finanças, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e 
a despesa realizada de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de saldos na 
Tesouraria, adotando como instrumento de controle o cronograma de desembolso nos termos 
do art. 8º da Lei Complementar 101/2000.   
  
Da Ordem de Prioridade de Pagamento  
  
A execução orçamentária das despesas será baseada no fluxo de ingresso de recursos, 
devendo os órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta obedecer, dentro da 
programação financeira estabelecida, a ordem de prioridade a seguir:  
  

 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais;  
 Quanto aos pagamentos das obrigações decorrentes do fornecimento de bens, locações, 

realização de obras e prestação de serviços, o Departamento Financeiro deve obedecer a 
ordem cronológica da exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, em 
atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 Os pagamentos de restos a pagar também obedecerão a ordem cronológica de 
exigibilidade conforme Artigo 5º da Lei 8.666/93;  

 Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos 
termos da legislação vigente, e a conta dos respectivos créditos, conforme inscrição na Lei 
Orçamentária Anual; 

 Em atendimento ao § 2º do artigo 100, da Constituição Federal, os débitos de natureza 
alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou seja, portadores de doença grave, definidos na forma da lei, 
serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao 
triplo do fixado em lei; 

 Em atendimento ao § 1º do Artigo 100 da Constituição Federal, os débitos de natureza 
alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, 
pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos; exceto sobre 
aqueles referidos no item anterior, desta instrução normativa;  

 O suprimento financeiro a câmara municipal para execução do seu orçamento de despesa 
será realizado até o dia 20 de cada mês através de depósitos ou transferência em contas 
bancárias especifica. Artigo 29 – A, § 2º. II da CF;  
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 As despesas cujos valores não ultrapassam o limite de dispensa de licitação para compras 
e serviços de que trata o inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/93, dentro de cada fonte 
diferenciada de recursos, serão pagas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
apresentação da documentação fiscal (art. 5º, § 3º, da Lei 8.666/93);  

 As despesas com datas de vencimento programadas como boletos, faturas ou contratos 
deverão ter preferências de pagamentos em suas datas de vencimento, a fim de evitar 
incidência de multas e juros.   

  
Do Departamento Financeiro  
  
Os pagamentos das despesas deverão ser efetuados exclusivamente pela Tesouraria 
mediante cheques nominativos, ordem de pagamentos, boletos bancários, realizados através 
de agência bancária, Auto Atendimento do Setor Público e Gerenciador Financeiro;  
 
Nenhum pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, entendida 
esta como a efetiva entrega do material, a prestação do serviço, a execução da obra ou a 
concretização da locação. No verso ou acompanhando o comprovante fiscal da despesa 
deverá estar identificada a liquidação da despesa contendo o carimbo ou a informação de 
QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS FORAM ENTREGUES/PRESTADOS DETALHANDO A 
DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS com data e assinatura do responsável pelo 
recebimento do produto e/ou serviços;  
 
O pagamento de empenho cujo valor (empenhado) seja maior que R$ 17.600,00 (dezessete 
mil e seiscentos reais), quando se tratar de compra e serviços que não se enquadrem como 
de engenharia, e os relacionados a obras e serviços de engenharia, superiores a R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais), somente serão efetuados se a despesa tiver sido antecedida de 
licitação, dispensa ou inexigibilidade. Sendo que quando se tratar de dispensa ou 
inexigibilidade deverá haver o processo formalizado nos termos da Lei 8.666/93, contendo as 
justificativas da dispensa ou inexigibilidade;   
 
No caso de execução de obra, o pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação 
de planilha e foto da medição da respectiva obra, assinada por profissional habilitado;   
 
O pagamento da última parcela relativa a execução de obras ficará condicionado a 
apresentação do Termo de Recebimento de Obra e a Certidão Negativa de Débito (CND), 
expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);  
 
Fica vedado aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, emitir ordem de pagamento sem 
que haja a respectiva disponibilidade de recursos financeiros para quitação do debito;  
 
É vedado também emitir ou receber cheques pré-datados;  
 
A Tesouraria não deve efetuar pagamento sem o fornecimento de recibos e/ou Nota fiscal de 
venda ou prestação de serviços correspondentes a cada caso;  
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Os empenhos que não estiverem de acordo com a legislação não poderão ser pagos, fica a 
Secretaria Municipal de Finanças responsável para fazer a devolução a quem for de direito 
para regularização dos mesmos;  
As despesas empenhadas que não forem liquidadas dentro do exercício serão objeto de 
cancelamento, com exceção daquelas que serão inscritas em restos a pagar não 
processados;  
 
Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serão utilizados exclusivamente 
para atender a objeto de sua vinculação ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso.  
  
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário 
as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno 
Municipal, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a 
finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, 
atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas 
mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
O Departamento Financeiro do Poder Executivo e Legislativo devem seguir no que couber 
esta Instrução Normativa.  
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 03 de outubro de 2018. 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
Prefeito Municipal 

 

 
SIMONI ALTAFIM LOPES                               MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                                 Auditora Pública Interno 



Programação Financeira do Município

TESOURARIASECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITO

INÍCIO

Imediatamente após publicação do 
Orçamento, nos termos em que dispuser 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 

deverá elaborar a Programação Financeira 
e o cronograma Mensal de Desembolso e 
encaminhar ao Prefeito para publicação 

até 30 dias após publicação da LOA

Cabe a Secretaria de Finanças, 
durante o exercício, o equilíbrio entre 

a receita arrecadada e a despesa 
realizada de modo a reduzir ao 

mínimo eventuais insuficiências de 
saldos na Tesouraria, adotando como 

instrumento de controle o 
cronograma de desembolso 

A execução orçamentária das despesas será 
baseada no fluxo de ingresso de recursos, 

devendo os órgãos e Entidades da 
Administração Direta e Indireta obedecer, 

dentro da programação financeira 
estabelecida, a ordem de prioridade

Encaminhar ao 
Controle Interno a 

Ordem Cronológica de 
Pagamentos para 

disponibilização no 
Portal da 

Transparência e 
acompanhar a devida 

publicação.

Os pagamentos das despesas deverão ser 
efetuados exclusivamente pela Tesouraria 
mediante cheques nominativos, ordem de 

pagamentos, boletos bancários, 
realizados através de agência bancária, 
Auto Atendimento do Setor Público e 

Gerenciador Financeiro

Nenhum pagamento poderá ser realizado 
sem a efetiva liquidação da despesa, 

entendida esta como a efetiva entrega do 
material, a prestação do serviço, a 

execução da obra ou a concretização da 
locação. No verso ou acompanhando o 
comprovante fiscal da despesa deverá 

estar identificada a liquidação da despesa 
contendo o carimbo ou a informação de 
QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS FORAM 

ENTREGUES/PRESTADOS DETALHANDO A 
DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS 

com data e assinatura do responsável 
pelo recebimento do produto e/ou 

serviços; 
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Após 30 (trinta) dias da 
publicação do 

Orçamento, nos termos 
em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
- LDO o Poder Executivo 

estabelecerá a 
Programação Financeira 
e o cronograma Mensal 

de Desembolso por meio 
de Decreto.

FIM

FIM



pelo recebimento do produto e/ou 
serviços; 

Fica vedado aos órgãos do Poder 
Executivo e Legislativo, emitir ordem de 
pagamento sem que haja a respectiva 
disponibilidade de recursos financeiros 

para quitação do debito; 

FIM

A Tesouraria não deve efetuar pagamento 
sem o fornecimento de recibos e/ou Nota 
fiscal de venda ou prestação de serviços 

correspondentes a cada caso; 
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Os empenhos que não estiverem de 
acordo com a legislação não poderão ser 

pagos, fica a Secretaria Municipal de 
Finanças responsável para fazer a 

devolução a quem for de direito para 
regularização dos mesmos
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 003 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 24/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 185/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Finanças 
 
 
I - FINALIDADE  
 
Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer os procedimentos para a 
concessão de adiantamentos financeiros, assim como, para a respectiva prestação de 
contas.  
  
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do  
Poder Executivo do Município de Afonso Cláudio.  
  
 
III - CONCEITOS  
 
Para fins desta Instrução Normativa, consideram-se:  
 
SFI- Sistema Financeiro.  
  
Sistema- Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um determinado fim.  
  
Sistema Administrativo - Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou 
de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação 
técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado.  
  
Ponto de Controle - Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das 
rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua 
importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de 
controle.  
  
Procedimentos de Controle - Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo 
de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando 
restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio 
público.  
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Sistema de Controle Interno - Conjunto de procedimentos de controle estruturados por 
sistemas administrativos e especificados em instruções normativas, executados no dia-a-dia 
em todas as unidades da estrutura organizacional. 
 
Instrução Normativa- Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados 
objetivando a padronização na execução de atividade e rotinas de trabalho, com ênfase nos 
procedimentos de controle.  
  
Fluxograma - Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema 
administrativo, com a identificação das unidades executoras.  
  
Manual de Rotinas Internas - Nele as atividades de Controle Interno são estruturadas a 
partir da definição dos sistemas administrativos, representando os grandes grupos de 
atividades exercidas no âmbito do Poder ou órgão, incluindo as administrações Direta e 
Indireta, formando uma coletânea de Instruções Normativas.  
  
Unidade Responsável - É a unidade responsável pela Instrução Normativa (Departamento, 
diretoria ou denominação equivalente) que atua como órgão central do respectivo sistema 
administrativo a que se referem às rotinas de trabalho objeto do documento.  
  
Unidade Executora - São todas as demais divisões e respectivas secretarias da estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Viana que se submeterão a esta instrução 
normativa.  
  
Suprimento de Fundos – É o adiantamento de recursos financeiros à servidor do Poder 
Executivo Municipal, autorizado pelo ordenador de despesas, para fins de oferecer 
condições à realização de despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam 
aguardar o processo normal de execução.  
  
Suprido - É o servidor que detenha autorização para proceder a execução financeira, com 
destinação estabelecida pelo ordenador de despesas, sendo responsável pela aplicação e 
comprovação dos recursos recebidos a título de suprimento de fundos.  
  
Tomada de Contas – É a ação desempenhada pelo órgão competente para apurar a 
responsabilidade de pessoa física, que deixarem de prestar contas e das que darem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte ou possa resultar dano ao erário, 
devidamente quantificado, possuindo como fim imediato a reposição ao dano.  
  
Ordenador de Despesas – É toda e qualquer autoridade cujos atos resultem emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio (custos) de recursos.  
  
Servidor em Alcance - Aquele que não prestou contas do suprimento no prazo regulamentar 
ou cujas contas não tenham sido aprovadas.  
  
Despesas de Pequeno Valor - São as despesas miúdas de pronto pagamento.  
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IV- BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base para elaboração 
da presente Instrução Normativa foram: Resolução TCE/ES n.º 227/2011 alterada pela 
Resolução TCE/ES nº 257 de 07.03.2013 - DOE 12.03.2013, Lei nº 1.692/05; Lei n.º 
4.320/64 (Arts. 65,68 e 69), Lei nº 8.666/93 (Arts. 23, 24 e 60, parágrafo único), Constituição 
Federal, art. 70. Demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive as de âmbito interno. 
 
 
V- RESPONSABILIDADES 
 
Da Secretaria Municipal de Finanças  
  
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria Geral, 
para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle, objetos da instrução normativa a ser elaborada.  
  
Obter a aprovação da instrução normativa, após submetê-la à apreciação da Controladoria 
Geral, e promover a sua divulgação e implementação.  
  
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da instrução 
normativa.  
  
O Departamento de Contabilidade será responsável pelo controle e prestação de contas do 
suprimento de fundos.  
  
Das Unidades Executoras 
  
Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Finanças por ocasião das alterações na 
instrução normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo 
de elaboração.  
  
Alertar a Secretaria Municipal de Finanças sobre alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional.  
  
Manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo 
seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.  
  
Prestar contas do adiantamento recebido.  
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Da Unidade Responsável pela Coordenação de Controle Interno 
  
Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle.  
  
Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação 
de novas instruções normativas.  
  
Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle do 
Município, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a 
versão vigente de cada instrução normativa.  
 
 
VI- PROCEDIMENTOS  
  
Da Concessão do Suprimento de Fundos  
 
O Suprido responsável pela utilização e devida prestação de contas do Suprimento de 
Fundos, solicita através de processo com a requisição de adiantamento ao Ordenador de 
Despesa a autorização para concessão de Suprimento de Fundos. A concessão será de 
acordo com o valor constante no processo de adiantamento, em conformidade com o Art. 6º 
da Lei Municipal nº 1.692/05.  
  
Das informações Obrigatórias  
 
O processo de despesa com Suprimento de Fundos deverá ser devidamente autorizado 
pelo ordenador de despesa e conter as seguintes informações: nome completo, número do 
CPF, lotação, cargo ou função e matrícula do suprido, destinação ou objeto da despesa a 
realizar, valor do Suprimento de Fundos, em moeda corrente, algarismos e por extenso, 
classificação funcional e natureza de despesa e data da concessão.  
 
Da Aplicação dos Recursos  
 
Após o depósito do recurso, o suprido utilizará o mesmo para pronto pagamento de 
despesas de pequeno vulto.  
 
O prazo para utilização dos recursos será de 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recebimento pelo servidor, e em hipótese alguma, poderá ultrapassar o exercício financeiro.  
Da Prestação de Contas  
 
A Prestação de Contas deverá conter os documentos comprobatórios dos gastos 
efetivamente realizados, que deverão estar devidamente atestados e justificados, mediante 
demonstrativo da despesa, notas fiscais e faturas originais, devendo ser emitidos em nome 
e com o CNPJ da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES, numerados sequencialmente 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

em ordem cronológica da data de emissão, acompanhado de, restituição aos cofres públicos 
da parcela não aplicada do Suprimento de Fundos. 
 
A prestação de contas deverá ocorrer no prazo de até 30(trinta) dias, contados do término 
do período de utilização do recurso.  
 
Da Aprovação da Prestação de Contas  
 
Após análise pelo Departamento de Contabilidade, e depois de verificadas as 
impropriedades e restituída aos cofres públicos a parcela impugnada, a prestação de contas 
será aprovada mediante verificação baixando o registro do suprido.  
  
Da Reprovação da Prestação de Contas  
 
Quando da omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos, em suprimentos de 
fundos, esgotadas todas as medidas administrativas, deverá o suprido ser inscrito em 
diversos responsáveis e ficar impedido de receber outros valores da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio.  
  
 
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais 
normas pertinentes que deverão ser respeitadas por exigência legal.  
  
Casos omissos deste normativo serão tratados pela Secretaria Municipal de Finanças, a 
quem cabe prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento com anuência da 
Controladoria Geral. 
 
Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrução que não 
puderem ser sanadas pela Secretaria Municipal de Finanças deverão ser comunicadas 
formalmente à Controladoria Geral.  
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.  
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos para a concessão de adiantamentos financeiros

SECRETARIA DE FINANÇASSUPRIDO PREFEITO

INÍCIO

O Suprido responsável pela utilização e 
devida prestação de contas do 

Suprimento de Fundos, solicita através de 
processo com a requisição de 

adiantamento ao Ordenador de Despesa a 
autorização para concessão de 

Suprimento de Fundos

Após autorização, a Secretaria de 
Finanças procederá o depósito do 

recurso
Após o depósito do recurso, o suprido 

utilizará o mesmo para pronto pagamento de 
despesas de pequeno vulto. 

O prazo para utilização dos recursos será de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do 

recebimento pelo servidor, e em hipótese 
alguma, poderá ultrapassar o exercício 

financeiro

A Prestação de Contas deverá conter os 
documentos comprobatórios dos gastos 

efetivamente realizados, que deverão estar 
devidamente atestados e justificados, mediante 

demonstrativo da despesa, notas fiscais e 
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aos cofres públicos da parcela não aplicada do 

Suprimento de Fundos.

A prestação de contas deverá ocorrer no prazo 
de até 30(trinta) dias, contados do término do 

período de utilização do recurso. 
Após análise pelo Departamento de 

Contabilidade, e depois de verificadas as 
impropriedades e restituída aos cofres 

públicos a parcela impugnada, a 
prestação de contas será aprovada 

mediante verificação baixando o registro 
do suprido

FIM

Quando da omissão no dever de prestar 
contas dos valores recebidos, em 

suprimentos de fundos, esgotadas todas 
as medidas administrativas, deverá o 

suprido ser inscrito em diversos 
responsáveis e ficar impedido de receber 
outros valores da Prefeitura Municipal de 

Afonso Cláudio. 
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pelo ordenador de 

despesa se conter as 
seguintes informações: 

nome completo, número 
do CPF, lotação, cargo ou 

função e matrícula do 
suprido, destinação ou 
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realizar, valor do 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 004 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 24/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 186/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Finanças 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Dispõe sobre as rotinas e os procedimentos para concessão de diárias aos Servidores, 
Agentes Políticos e Procuradores Municipais da Administração Pública do Município.  
  
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
A presente instrução normativa abrange o Poder Executivo.  
  
 
III - CONCEITOS  
  
Diária - Valor concedido a Servidores, Agentes Políticos e Procuradores Municipais para 
custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, quando em serviço 
do interesse Público fora do Município.  
  
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Lei Federal 4.320/64;  
2. Lei Municipal nº. 1.841/2009, 1.983/2012;  
  
Os elementos essências do ato de concessão de diárias são:  
  
 Identificação do nome, o cargo ou função do proponente (chefe imediato);  
 Identificação do nome, o cargo ou função do beneficiário;  

 Descrição objetiva do serviço a ser executado;  
 Indicação dos locais onde o serviço será realizado e sua finalidade de interesse público;  
 Período provável de afastamento;  

 O valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;  
 Autorização do pagamento de despesas pelo ordenador;  

 Empenho, liquidação e pagamento da despesa.  
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V - RESPONSABILIDADES  
  
Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
  
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
  
Unidades Executoras:  
  
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma;  
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
  
Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:  
  
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle;  
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SFI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
  
  
VI - PROCEDIMENTOS  
  
Das Diárias  
 
Somente fará jus à percepção das diárias aquele que se afastar do município por período 
superior a 06 (seis) horas. 
 
Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que 
autorizado sua prorrogação, o servidor, agente político e Conselheiros terão direito as 
diárias correspondente ao período prorrogado; 
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Para atender o item acima, cabe ao Secretário da pasta analisar e autorizar a solicitação da 
diária; 
 
Compete ao superior hierárquico do servidor glosar pedido de diárias não fundamentado;  
 
As diárias serão concedidas de acordo com as tabelas dos anexos desta Instrução 
Normativa:  
 
Poder Executivo anexo I. 
 
Terá direito à diárias, o servidor que se deslocar da sede do município para outros 
municípios do estado ou mesmo fora dele, no interesse da municipalidade;  
 
As diárias objetivam cobrir despesas com pousada, alimentação e locomoção;  
 
Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 
funcionário não fará jus a diária.  
 
O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-la, integralmente, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do recebimento da mesma.  
 
A restituição de diárias tratada neste artigo ocorrerá exclusivamente mediante depósito 
bancário na conta-corrente do Órgão Municipal, comprovando tal ato perante a 
administração pública municipal.  
  
Da Solicitação de Diárias 
 
As solicitações de diárias terão que ser feitos com antecedência de 02 (dois) dias úteis;  
 
Havendo a necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo do item 
acima, deverá acompanhar junto à solicitação uma justificativa fundamentada, que será 
analisada pelo ordenador de despesa ao contrario o pedido será devolvido; 
 
Estas solicitações terão que vir autorizado pelo Secretário da pasta que o servidor estiver 
lotado;  
 
Após ser protocolado deverá ser encaminhado ao Ordenador de Despesa, que aprovará e 
encaminhará para efetivação do empenho, liquidação e pagamento;  
 
A solicitação de diárias deverá ser preenchida de acordo com o anexo II desta Instrução 
Normativa;  
 
Deverá também acompanhar a solicitação de diária cópia de comprovante da programação 
do evento, como convite, folder, informativos, e nos demais casos a justificativa e objetivo do 
deslocamento.   
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Da Prestação de Contas de Diárias  
 
O Servidor, Agente Político e Conselheiros terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
termino das diárias para fazer a prestação de contas; 
 
Para prestação de contas o Servidor, Agente Político e procuradores deverão preencher 
relatórios detalhados sobre o resultado, e para comprovação deverá ser apresentados 
documentos tais como: bilhete de passagem, notas ou recibos, de hospedagem, refeições e 
serviços de transporte urbano. Cópia de lista de presença, atas, protocolos, crachás, 
declaração de participação, certificados, fotos ou qualquer outro documento desde que 
comprove com a data do período em que o servidor esteve em diárias, para serem 
anexados ao processo de despesa;  
   
Deverá compor os autos de concessão de diárias:  
  
 Autorização de diárias;  
 Recibo de diárias;  

 Relatório de viagem;  
 Cópia do cartão de embarque ou cópia do bilhete rodoviário, ou aeroviário, e cópia da 

requisição da passagem, quando for o caso.  
  
O relatório de viagem é dispensável à vista do registro de atividades em ata e consignação 
em lista de presença;  
 
A emissão dos bilhetes será realizada pela agência de viagens contratada, a partir da 
reserva solicitada pelo Poder Executivo, ou órgão equivalente devidamente autorizado;  
 
Quando a locomoção ao destino do deslocamento for realizada por veículo do quadro 
permanente do Poder Executivo, esta deverá ser comprovada mediante fotocópia de 
abastecimento realizado ou informação por escrito do chefe imediato informando este 
deslocamento;  
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
O servidor e que não prestar contas de diárias em conformidade com esta Instrução 
Normativa implicará em ressarcimento dos valores aos cofres públicos, inclusive através de 
desconto em folha de pagamento.  
 
São partes integrantes a esta IN os anexos:  
  
I - Tabela de valores das diárias do Poder Executivo;  
II - Formulário de pedido de diária;  
III - Formulário para prestação de contas de Diárias; 
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O descumprimento dessa norma implica na anulação do ato de concessão cabendo a 
restituição dos valores aos cofres públicos, respondendo solidariamente o chefe imediato 
que solicitou a diária e o beneficiário da mesma.  
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
TABELA DE VALORES DAS DIÁRIAS DO PODER EXECUTIVO 
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CARGO C/ PERNOITE S/ PERNOITE 
FORA DO 
ESTADO 

MISSÃO/SUBST. 

Prefeito  R$  200,00   R$    80,00  50%   

Vice-Prefeito       Idem Prefeito 

Secretários  R$  100,00   R$    50,00  50%   

Procurador  R$  100,00   R$    50,00  50%   

Demais  R$    70,00   R$    30,00  50% Idem Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE DIÁRIA 
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SECRETARIA DATA 
  

SERVIDOR CARGO 
  

DESTINO 
 

Saída/Horário Retorno/Horário Transporte 
   

Objetivo: 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Quantidade de Diárias    

    

    

TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________                      ____________________________ 
           (Nome do Prefeito)                                            (Nome do Requerente) 
             Prefeito Municipal                                                         Requerente 
 
 
Estou ciente que se não prestar contas desta diária, em conformidade com a IN SFI N° 
004/2014, implicará em ressarcimento dos valores aos cofres públicos, inclusive 
através de desconto em folha de pagamento. 

 
 

ANEXO III 
FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS 
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RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA 
 
 
 

PROCESSO N°: __________/_______ 
 
 
SECRETARIA DATA 
  

SERVIDOR CARGO 
  

DESTINO 
 

Saída/Horário Retorno/Horário Transporte 
   

Objetivo: 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

Quantidade de Diárias    

TOTAL  

RELATÓRIO: 
 

 
 

 
__________________________________ 

(Nome do Requerente) 
Requerente 
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Somente fará jus à percepção das 
diárias aquele que se afastar do 

município por período superior a 
06 (seis) horas.

Terá direito à diárias, o servidor 
que se deslocar da sede do 

município para outros municípios 
do estado ou mesmo fora dele, no 

interesse da municipalidade

A solicitação de diárias deverá ser 
preenchida de acordo com o anexo II 

desta Instrução Normativa; 

Deverá também acompanhar a 
solicitação de diária cópia de 

comprovante da programação do 
evento, como convite, folder, 

informativos, e nos demais casos a 
justificativa e objetivo do 

deslocamento.  

Cabe ao Secretário da 
pasta analisar e autorizar 
a solicitação da diária ou 

glosar pedido não 
fundamentado.

Após ser protocolado deverá ser 
encaminhado ao Ordenador de 

Despesa, que aprovará e 
encaminhará para efetivação do 

empenho, liquidação e 
pagamento; 

SECRETARIASSERVIDOR FINANÇAS

FIM

INÍCIO

O Servidor, Agente Político e 
Conselheiros terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis após o termino 
das diárias para fazer a prestação 

de contas;

Deverão preencher relatórios detalhados 
sobre o resultado, e para comprovação 

deverá ser apresentados documentos tais 
como: bilhete de passagem, notas ou recibos, 

de hospedagem, refeições e serviços de 
transporte urbano. Cópia de lista de 
presença, atas, protocolos, crachás, 

declaração de participação, certificados, fotos 
ou qualquer outro documento desde que 

comprove com a data do período em que o 
servidor esteve em diárias, para serem 

anexados ao processo de despesa;

Deverá compor os autos de 
concessão de diárias: 
Autorização de diárias; 
Recibo de diárias; 
Relatório de viagem; 
Cópia do cartão de embarque ou 
cópia do bilhete rodoviário, ou 
aeroviário, e cópia da requisição da 
passagem, quando for o caso. 

Deverá analisar a Prestação 
de Contas e posteriormente 
publicar no Portal da 
Transparência. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 005 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 24/09/2014. 
Ato de aprovação: Decreto N° 187/2014 
Unidade Responsável: Secretaria de Finanças 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Estabelecer e normatizar os procedimentos a serem realizados e observados pelo Sistema 
Financeiro quando da contratação e controle das Operações de Crédito e Avais.  
  
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange toda a administração direta.  
  
 
III - CONCEITOS  
  
Operações de Crédito  
 
São aquelas relativas aos contratos de financiamento, empréstimo ou mútuo. A legislação 
englobou no mesmo conceito as operações “assemelhadas”, tais como a compra financiada 
de bens ou serviços, o arrendamento mercantil e as operações de derivativos financeiros. 
Incluem-se também nessas categorias operações realizadas com instituição não financeira.  
  
Adicionalmente, há operações que, apesar de não se constituírem operações de crédito em 
sentido estrito, foram equiparadas a estas por força da Lei, por representarem 
compromissos financeiros e que foram considerados relevantes pelo legislador. As 
operações equivalentes a operação de crédito por equiparação são:  
a) a assunção de dívidas;  
b) o reconhecimento ou a confissão de dívidas.  
 
Os contratos de reconhecimento e confissão de dívidas normalmente envolvem o 
parcelamento ou postergação das obrigações objeto da repactuação.  
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Avais  
 
O aval é a obrigação cambiária assumida por alguém no intuito de garantir o pagamento do 
título nas mesmas condições de um obrigado. É uma garantia pessoal, que reforça o 
pagamento da letra. Pode ser prestada por um estranho ou mesmo por quem já 
anteriormente tenha se obrigado.  
  
  
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Lei Federal 4.320/64;  
2. Lei Complementar nº 101/2000.  
  
 
V - RESPONSABILIDADES  
  
Unidade Responsável pela Instrução Normativa  
  
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
  
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  
  
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
  
Unidades Executoras  
  
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
  
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
  
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma;  
  
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
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Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno  
  
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle;  
  
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SFI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
As operações de crédito, garantias e avais serão realizadas mediante parecer técnico e 
jurídico em que esteja demonstrada a relação custo-benefício, interesse econômico e social 
da operação e existência prévia e expressa autorização para contratação na lei 
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica.  
  
Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação da receita.  
  
Observância dos limites e condições fixadas pelo Senado Federal.  
  
Atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;  
  
Observância das demais restrições contidas na Lei de responsabilidade Fiscal.  
  
As operações de crédito, garantias e avais não serão realizadas entre a prefeitura e algum 
órgão por ela controlado, quando a mesma figura como beneficiária do empréstimo.  
  
É vedado ao município a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação 
assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite 
ou aval de títulos de crédito.  
  
Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento 
a posteriori de bens e serviços.  
  
Conceder qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de alíquotas e quaisquer outros 
benefícios tributários, fiscais ou financeiros, não autorizados na forma da lei específica, 
municipal, que regule exclusivamente as matérias retro enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição.  
  
Dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou antecipação, cujas 
obrigações contratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe do Poder Executivo.  
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
As operações de crédito, garantias e avais somente serão realizadas conforme Resolução 
do Senado Federal n.º 43 de 2011, ou lei que venha a complementar ou revogar esta.  
  
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.   
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
  
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
  
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
  
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2014. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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As operações de crédito, garantias e avais serão realizadas 
mediante parecer técnico e jurídico em que esteja demonstrada a 
relação custo-benefício, interesse econômico e social da operação 
e existência prévia e expressa autorização para contratação na lei 

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. 

Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos 
recursos provenientes da operação, exceto no caso de 

operações por antecipação da receita. 

Observância dos limites e condições fixadas pelo 
Senado Federal. 

As operações de crédito, garantias e avais não serão 
realizadas entre a prefeitura e algum órgão por ela 

controlado, quando a mesma figura como beneficiária 
do empréstimo. 

É vedado ao município a assunção direta de 
compromisso, confissão de dívida ou operação 

assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou 
serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de 

crédito. 
 

Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, 
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens 

e serviços. 

Conceder qualquer subsídio ou isenção, redução da 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

incentivos, anistias, remissão, reduções de alíquotas e 
quaisquer outros benefícios tributários, fiscais ou 

financeiros, não autorizados na forma da lei específica, 
municipal, que regule exclusivamente as matérias retro 

enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição. 

Dar em garantia ou captar recursos a título de 
adiantamento ou antecipação, cujas obrigações 

contratuais respectivas ultrapassem o mandato do 
chefe do Poder Executivo. 
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10. CAPÍTULO III 

 
 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO CENTRAL 
(unid. responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

STR - Sistema de 

Transportes 

Departamento de 

Transportes 

STR N° 001: Gerenciamento e controle do uso da frota e dos 

equipamentos; 

STR N° 002: Manutenções preventivas e corretivas; 

STR N°003: Controle de estoque de combustíveis, peças, 

pneus, etc; 

STR N° 004: Locação de veículos e Equipamentos. 

STR N° 005: Pagamento das multas de trânsito 

SRH - Sistema de 

Administração de  

Recursos Humanos 

Departamento de 

Recursos  

Humanos 

SRH N° 001: Admissão de pessoal em cargo efetivo; 

SRH N° 002: Admissão de pessoal mediante contrato 

temporário; 

SRH N°003: Admissão de pessoal para o exercício de cargo 

comissionado e função de confiança; 

SRH N°004: Manutenção do cadastro de pessoal e controle 

sobre vantagens, promoções e adicionais; 

SCV - Sistema de 

Convênios e 

Consórcios 

Secretaria de 

Planejamento 

SCV N° 001: Celebração, controle e prestação de contas de 

convênios e congêneres concedidos; 

SCV N° 002: Celebração, controle e prestação de contas de 

convênios e congêneres recebidos; 

SCV N° 003: Controle e acompanhamento dos consórcios. 

SPO - Sistema de 

Projetos e Obras 

Públicas 

Secretaria de Obras 

e Serviços  

Urbanos 

 
SPO N° 001: Licenciamento, contratação, execução, 

fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de 

engenharia. 

 

 

SBE - Sistema de 

Bem-Estar Social 

Secretaria de Ação 

Social 

 
 
SBE N° 001: Cadastramento e atendimento a pessoas 

carentes. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 001 

 
 
 
Versão: 04 
Aprovação em: 28/08/2018. 
Ato de aprovação: Decreto N° 244/2018 
Versões Anteriores: 2015 - 2016 - 2016 
Unidade Responsável: Departamento de Transportes 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o 
gerenciamento e o controle sobre o uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados, 
incluindo política disciplinar para os condutores. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Sistema de Transportes – STR 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas em todas as unidades da organização quando da 
utilização de veículos e equipamentos pesados, assim como, no planejamento da demanda 
de uso desses bens. Tem como órgão central a Secretarias Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura organizacional quando no 
exercício de qualquer atividade abrangida pelo STR. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos a qual compete, de acordo com as suas 
atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e procedimentos de 
controle relativos uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados, e orientar os 
órgãos setoriais para a fiel observância das disposições desta Instrução Normativa. 
 
 
 
Veículo Oficial 
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Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” abrange os veículos de 
apoio administrativo, utilitários, caminhões, ônibus e “vans” escolares, ambulâncias, etc., 
integrantes do patrimônio público municipal e colocados a serviço de todas as unidades da 
estrutura administrativa, com gerenciamento feito por cada secretaria. 
 
Equipamento Pesado 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “equipamento pesado” abrange todos os 
equipamentos móveis, incluindo seus acessórios, integrantes do patrimônio público 
municipal, tais como: retro escavadeiras, tratores de esteira, rolos compressores, moto 
niveladoras (patrolas), tratores agrícolas, etc., com gerenciamento centralizado nas 
Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Agricultura. 
 
Condutor 
 
Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, portador da CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação seja ou não ocupante de cargo de motorista profissional. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito); 
2. Lei nº 1.437, de 31 de março de 1997, que define a estrutura administrativa; 
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das 
despesas decorrentes. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Das Unidades Executoras 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
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III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I -Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II -Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas 
para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 
III -Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Disposições Iniciais 
 
Aos condutores de veículos e operadores de equipamentos pesados do Município de Afonso 
Cláudio fica atribuída a responsabilidade pela fiel observância à Lei 9503 (Código de 
Trânsito Brasileiro), de 23 de setembro de 1997 e, no que lhes couber, às disposições desta 
Instrução Normativa. 
 
Os serviços da Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serão coordenados de 
forma a atender a todas as solicitações de veículos e equipamentos pesados, considerada a 
frota existente. 
 
a) Quando necessário, caso não haja veículos suficientes em disponibilidade para atender a 

todos os deslocamentos requeridos, será adotado como critério de prioridade os serviços 
a serem prestados, cujo não atendimento imediato poderá causar risco ou prejuízo ao 
Município ou a contribuintes. 
i. Veículos e equipamentos pesados, (maquinas, caminhão e ônibus) serão mantidos sob 

a guarda da Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e somente serão 
retirados mediante requisição e registro no controle de entradas e saídas mantidos pela 
guarita. Excetuando-se as seguintes situações: Patrulhas mecanizadas e veículos 
quando em serviços em locais distantes da sede do município, cujo deslocamento seja 
muito oneroso, ficando sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura; 
ii. Veículos utilitários serão mantidos sob a guarda de cada secretaria Municipal que tem 
seus lugares para se guarda seus automóveis, nas instalações próprias. 
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É da responsabilidade das unidades que detiverem a posse permanente de veículos, a 
observância de todas as regras relacionadas à sua utilização, estabelecidas nesta Instrução 
Normativa. 
 
Do uso da frota municipal 
 
O uso dos veículos que compõem a frota do Município é exclusivo para a realização de 
atividades de interesse da Administração Pública, sendo vedado o uso de caráter privado. 
 
Fica expressamente proibida à 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 
outro; 
2. Em excursões e passeios de caráter particular; 
3. No transporte de familiares de servidores públicos; 
4. No transporte de pessoas que não estejam vinculadas às atividades da Administração 
Direta, salvo em veículos de transporte de pacientes e se autorizadas; 
5. Nos sábados, domingos e feriados; 
6. Desvio e guarda em residências particulares: 
6.1. Ficam excluídos das proibições estabelecidas no item 8.6, os veículos de 
representação, bem como os que estiverem a serviço público, desde que autorizados pelo 
Secretário da pasta. 
 
Cabe a Unidade Responsável de cada Secretaria ou setor equivalente autorizar, por meio 
do Termo de Responsabilidade (anexo I) a utilização dos veículos sob sua responsabilidade, 
bem como planejar sua utilização em data e/ou horário cabível. 
 
Constitui exceção à regra do item anterior o uso de veículos oficiais, em situações de 
emergência, devendo ser tudo demonstrado através do Controle de Bordo (anexo II) do 
respectivo veículo. 
 
Os veículos que servem à Administração Municipal devem, ao término de expediente de 
trabalho, ser recolhidos à garagem oficial, ou no pátio de sua respectiva Secretaria ou, 
excepcionalmente, em outro local seguro designado pelo Secretário da Pasta. 
 
Em casos excepcionais, assim considerados os serviços essenciais e serviços ininterruptos, 
definidos por cada um dos Secretários Municipais, os veículos poderão ser utilizados aos 
sábados, domingos e feriados ou durante a semana fora do horário de expediente. 
 
Para viagens intermunicipais e interestaduais será necessário efetuar a solicitação de 
veículo, obrigatoriamente com antecedência de 48 horas e através de comunicação interna. 
A autorização para referidas viagens será concedida pelo Secretário da Pasta. 
 
O deslocamento dos veículos será de responsabilidade da unidade responsável de cada 
Secretaria em que está locado o veículo, devendo constar em todos os veículos um registro 
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de movimentação do veículo - Controle de Bordo (anexo II), no qual constarão as seguintes 
informações: 
 
a) Tipo do Veículo; 
b) Número da Placa; 
c) Nome do condutor; 
d) data e hora de saída e chegada; 
e) Destino 
f) Quilometragem de saída e de chegada. 
 
Além do controle dos deslocamentos haverá uma planilha de controle de gastos mensais 
(anexo III) com abastecimento/quilometragem para cada veículo, gerenciados pela Unidade 
Responsável da Secretaria onde o veículo está locado. 
 
Diariamente os condutores, deverão efetuar a verificação nos veículos sob sua direção ou 
responsabilidade, no início e no final do expediente, e comunicar quaisquer falhas ou 
defeitos verificados, efetuando o registro de observação na Ficha de Comunicação de 
Defeito (anexo IV), visando providenciar em tempo hábil, o ajuste e/ou conserto, com 
supervisão e orientação do Departamento de Controle de Frotas e Equipamentos e 
Secretário da pasta onde o veículo está alocado. 
 
Licenciamento e Seguro sobre Veículos e Equipamentos pesados 
 
O licenciamento (inicial e anual) e a execução e renovação das apólices de seguro de todos 
os veículos e equipamentos pesados da Administração Direta são atividades feitas por cada 
secretaria respectiva, que deverá manter registro cronológico das datas de vencimento e 
controle sistemático sobre tais registros. 
 
É da responsabilidade do condutor do veículo ou equipamento pesado, diante de qualquer 
situação que enseje o acionamento da companhia de seguro, a imediata comunicação à 
chefia imediata. Os contatos com as companhias seguradoras serão efetuados através da 
secretaria que for preciso fazer o acionamento. 
 
Aspectos Administrativos Relacionados aos Condutores de Veículos e Operadores de 
Equipamentos Pesados 
 
A condução dos veículos oficiais somente poderá ser realizada por motorista profissional ou 
servidor, devidamente habilitado e credenciado, que detenha a obrigação respectiva em 
razão do cargo ou da função que exerça. 
 
Os servidores públicos municipais, dos órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, 
quando houver insuficiência de motoristas profissionais, poderão dirigir veículos oficiais, de 
transporte individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de 
Habilitação, e devidamente autorizados. 
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A Carteira Nacional de Habilitação, deverá ser compatível ao tipo de veículo que o condutor 
irá utiliza, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/97. 
Fica expressamente proibida a utilização dos veículos oficiais: 
 
a) em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diversões, 
supermercados, estabelecimentos comerciais e de ensino, instituições bancárias, entre 
outros; 
b) em excursões e passeios de caráter particular; 
c) aos sábados, domingos e feriados, exceto os veículos de representação, bem como os 
que estiverem a serviço público, desde que autorizados. 
 
Os motoristas profissionais exercerão atividades produtivas nos intervalos em que estarão 
disponíveis, e é vedado qualquer tipo de jogo ou consumo de bebida alcoólica no horário de 
trabalho. 
 
Na programação e distribuição do trabalho dos motoristas profissionais, incluindo as 
programações de viagens, devem ser adotados critérios de revezamento. 
 
Procedimentos em Casos de Acidentes, Depredações, Furtos e Situações Análogas 
 
Os condutores de veículos e operadores de equipamentos pesados ficam sujeitos à 
responsabilização, através de processo administrativo ou judicial no qual lhes seja 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo ônus decorrente de acidentes 
em que, segundo as autoridades de trânsito e/ou policiais, forem considerados como 
causadores. 
 
Em caso de colisão, atropelamento ou qualquer outro acidente com veículo oficial ou 
equipamento pesado da Prefeitura, o condutor, ou operador, fica obrigado a permanecer no 
local até a realização de perícia; a comunicar, intempestivamente, ao Departamento de 
Controle da Frota e de Equipamentos Pesados sobre o sinistro; e a acionar a autoridade 
policial competente. 
 
É da responsabilidade do Departamento de Controle da Frota e de Equipamentos Pesados 
acionar, de imediato, a companhia seguradora e, quando aplicável, adotar as providências 
voltadas a ressarcimentos através do “seguro obrigatório” sobre veículos. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A presente atualização, considerou fatores organizacionais, legais e técnicos que assim o 
exigiram, devido implementação da Instrução Normativa STR n° 005/2018, disciplinando 
exclusivamente os procedimentos relativos às multas de trânsito no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio, revogando, por sua vez, todos os itens que tratavam sobre o 
assunto nas versões anteriores desta Instrução Normativa. 
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O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao 
Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas 
de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 28 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
Prefeito Municipal 

 
SIMONI ALTAFIM LOPES                               MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                                 Auditora Pública Interno 
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ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE VEICULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eu ____________________________________________________________, ocupante do 

cargo/função de _________________________________, mediante este instrumento, 

comprometo-me, no desempenho das atribuições a mim conferidas, a zelar pela 

conservação do veículo ________________________, placa ________________, 

pertencente à frota da Prefeitura Municipal, alocado na(o) 

_______________________________________________ do município de Afonso Cláudio, 

responsabilizando-me pelo uso e guarda do mesmo, conforme estabelecido na Instrução 

Normativa STR n° 001/2015. 

 

 

Afonso Cláudio, _______ de _________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 

CONTROLE DE BORDO 

 
VEÍCULO: ___________________________  

PLACA: ____________________  

SECRETARIA: ________________________________ 
 

 

Data Motorista CNH 
Horário 

Saída 

Horário 

Chegada 
Destino Solicitante Km Saída Km Chegada Assinatura do Motorista 
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ANEXO III 

CONTROLE DE GASTOS MENSAIS 

 
SECRETARIA: ______________________________________ 

PERÍODO: ____/____/________ a ____/____/________ 
 

 

Veículo (Modelo/Marca/Cor) Placa Combustível Km Percorridos 
Quantidade 

(Litros) 
Média (Km/L) Valor 
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ANEXO IV 

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO 

 

 

Secretaria: __________________________________________________________ 

Veículo (marca / modelo / cor): __________________________________________ 

Placa: _________________________ 

Quilometragem em que foi detectado o problema: 

___________________________ 

Data e local onde o veículo apresentou o problema: 

__________________________ 

 

 

 

Descrição do problema: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
____________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhado para a Secretaria ______________________________ em 
___/___/_____. 



Rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o controle sobre o uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados

UNIDADE ADMINISTRATIVA MOTORISTA

D
o

 u
so

 d
a

 f
ro

ta
 m

u
n

ic
ip

a
l

Início

Autoriza, por meio do Termo de Responsabilidade (anexo I) a utilização 

dos veículos sob sua responsabilidade, bem como planeja sua utilização 

em data e/ou horário cabível.

Preenche e assina o Termo de 

Responsabilidade ( anexo I)

Ao término de expediente de trabalho o veículo deverá ser recolhido à 

garagem oficial, ou no pátio de sua respectiva Secretaria ou, 

excepcionalmente, em outro local seguro designado pelo Secretário da 

Pasta.

Preenche o Controle de Bordo (anexo II) 

e repassa as informações para a 

unidade administrativa responsável

Arquiva o Termo de Responsabilidade e 

autoriza o motorista a utilizar o veículo

Recebe o Controle de Bordo (anexo II) 

preenchido

Efetua o preenchimento da planilha de 

controle de gastos mensais (anexo III) 

com abastecimento/quilometragem 

para cada veículo

Efetua diariamente  a verificação nos veículos sob sua direção ou 

responsabilidade, no início e no final do expediente, de falhas ou 

defeitos verificados

Alguma falha ou defeito foi identificado?

Efetua o registro de observação na Ficha de 

Comunicação de Defeito (anexo IV) e encaminha para a 

unidade administrativa correspondente

Recebe a Ficha de Comunicação de 

Defeito (anexo IV) e providencia o 

ajuste e/ou conserto necessário

Fim Fim

Não

Sim



Rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o controle sobre o uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados

MOTORISTA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA FROTA E DE EQUIPMAENTOS 

PESADOS

P
ro

ce
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n
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a
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Início

Os condutores de veículos e operadores de 

equipamentos pesados ficam sujeitos à 

responsabilização, através de processo 

administrativo ou judicial no qual lhes seja 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, pelo ônus decorrente de acidentes em que, 

segundo as autoridades de trânsito e/ou policiais, 

forem considerados como causadores.

Houve algum incidente?

Em caso de colisão, atropelamento ou qualquer 

outro acidente com veículo oficial ou equipamento 

pesado da Prefeitura, o condutor, ou operador, fica 

obrigado a permanecer no local até a realização de 

perícia

Aciona a autoridade policial competente

Comunica, intempestivamente, ao Departamento de 

Controle da Frota e de Equipamentos Pesados sobre 

o sinistro

Aciona, de imediato, a companhia seguradora e, 

quando aplicável, adotar as providências voltadas a 

ressarcimentos através do “seguro obrigatório” sobre 

veículos

Fim Fim

Não

Sim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 002 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 352/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Transportes 
 
 
I - FINALIDADE  
 
 
A presente instrução normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos para as 
Manutenções Preventivas e Corretivas da frota de veículos e dos equipamentos pesados do 
Município de Afonso Cláudio. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
 
 
Sistema de Transportes – STR 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas em todas as unidades da organização quando da 
utilização de veículos e equipamentos pesados, assim como, no planejamento da demanda 
de uso desses bens. Tem como órgão central a Secretarias Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Públicos, e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura organizacional 
quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo STR. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a qual compete, de acordo com as suas 
atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e procedimentos de 
controle relativos uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados, e orientar os 
órgãos setoriais para a fiel observância das disposições desta Instrução Normativa. 
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Veículo Oficial 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” abrange os veículos de 
apoio administrativo, utilitários, caminhões, ônibus e “vans” escolares, ambulâncias, etc., 
integrantes do patrimônio público municipal e colocados a serviço de todas as unidades da 
estrutura administrativa, com gerenciamento feito por cada secretaria. 
 
Equipamento Pesado 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “equipamento pesado” abrange todos os 
equipamentos móveis, incluindo seus acessórios, integrantes do patrimônio público 
municipal, tais como: retro escavadeiras, tratores de esteira, rolos compressores, moto 
niveladoras (patrolas), tratores agrícolas, etc., com gerenciamento centralizado nas 
Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Agricultura. 
 
Condutor 
 
Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, portador da CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação seja ou não ocupante de cargo de motorista profissional. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito); 
2. Lei nº 1.437, de 31 de março de 1997, que define a estrutura administrativa; 
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das 
despesas decorrentes. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Das Unidades Executoras 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
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II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
À exceção das manutenções efetuadas em veículos que estiverem em viagem, devidamente 
autorizadas, todas as demais manutenções preventivas e corretivas em veículos e 
equipamentos pesados serão efetuadas diretamente nas oficinas da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos ou, quando for o caso, em oficinas terceirizadas, definidas 
através de processo licitatório e assinatura de contrato. 
 
Os serviços de manutenção, executados internamente ou através de oficinas contratadas, 
ficam condicionados à expedição, por parte de cada secretaria que precisar do serviço, será 
levado requisição com especificação dos detalhes necessários à correta realização dos 
serviços. 
 
As notas fiscais dos serviços de manutenção prestados por terceiros deverão especificar os 
dados do veículo, e os serviços efetuados, com o quantitativo de horas de mão-de-obra. 
Igualmente, deverão ser fornecidas notas fiscais das peças e acessórios aplicados. Os 
documentos fiscais deverão ser fornecidos a cada serviço executado, independentemente 
do valor cobrado. 
 
Cabe as Secretarias Municipais o gerenciamento dos contratos de fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, assim como, de serviços de manutenção de veículos (cobrados 
por hora de trabalho), com o controle sobre os quantitativos fornecidos em relação ao total, 
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e encaminhamento, em tempo oportuno, de eventuais solicitações de termo aditivo, e/ou de 
novas licitações, de forma a assegurar a continuidade no fornecimento ou dos serviços. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 07 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Rotinas e procedimentos para as Manutenções Preventivas e Corretivas da frota de veículos e dos equipamentos pesados 

SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS OFICINA CONTRATADA 

Início

A unidade que precisar de serviços de 
manutenção, executados internamente ou através 
de oficinas contratadas, nos veículos expede 
requisição com especificação dos detalhes 
necessários à correta realização dos serviços

A manutenção ocorrerá internamente?

À exceção das manutenções efetuadas 
em veículos que estiverem em viagem, 

devidamente autorizadas, todas as 
demais manutenções preventivas e 

corretivas em veículos e equipamentos 
pesados serão efetuadas diretamente 
nas oficinas da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos ou, quando 
for o caso, em oficinas terceirizadas, 

definidas através de processo licitatório 
e assinatura de contrato.

As notas fiscais dos serviços de manutenção 
prestados por terceiros deverão especificar os 
dados do veículo, e os serviços efetuados, com o 
quantitativo de horas de mão-de-obra. 
Igualmente, deverão ser fornecidas notas fiscais 
das peças e acessórios aplicados. Os documentos 
fiscais deverão ser fornecidos a cada serviço 
executado, independentemente do valor 
cobrado

Executa os serviços necessários.

Cabe as Secretarias Municipais o 
gerenciamento dos contratos de 
fornecimento de combustíveis e lubrificantes, 
assim como, de serviços de manutenção de 
veículos (cobrados por hora de trabalho), 
com o controle sobre os quantitativos 
fornecidos em relação ao total, e 
encaminhamento, em tempo oportuno, de 
eventuais solicitações de termo aditivo, e/ou 
de novas licitações, de forma a assegurar a 
continuidade no fornecimento ou dos 
serviços.

Executa os serviços necessários.

Fim

Fim

Não

Sim



Rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o controle de Combustíveis e Peças dos veículos e dos equipamentos pesados

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONDUTOR

Início

Emite a autorização de fornecimento a qual 

deverá especificar: os quantitativos em litros, o 

número da placa e modelo do veículo e entrega 

ao condutor do veículo

Utiliza a autorização de fornecimento para 

abastecer o veículo no posto credenciado, 

determinado pela Administração Pública e 

vencedor de processo licitatório.

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 003 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 353/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Transportes 
 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o 
gerenciamento e o controle de Combustíveis e Peças dos veículos e dos equipamentos 
pesados do Município. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Sistema de Transportes – STR 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas em todas as unidades da organização quando da 
utilização de veículos e equipamentos pesados, assim como, no planejamento da demanda 
de uso desses bens. Tem como órgão central a Secretarias Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Públicos, e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura organizacional 
quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo STR. 
 
Órgão Central do Sistema 
 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a qual compete, de acordo com as suas 
atribuições institucionais, responder pela maior parte das rotinas e procedimentos de 
controle relativos uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados, e orientar os 
órgãos setoriais para a fiel observância das disposições desta Instrução Normativa. 
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Veículo Oficial 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” abrange os veículos de 
apoio administrativo, utilitários, caminhões, ônibus e “vans” escolares, ambulâncias, etc., 
integrantes do patrimônio público municipal e colocados a serviço de todas as unidades da 
estrutura administrativa, com gerenciamento feito por cada secretaria. 
 
Equipamento Pesado 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “equipamento pesado” abrange todos os 
equipamentos móveis, incluindo seus acessórios, integrantes do patrimônio público 
municipal, tais como: retro escavadeiras, tratores de esteira, rolos compressores, moto 
niveladoras (patrolas), tratores agrícolas, etc., com gerenciamento centralizado nas 
Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Agricultura. 
 
Condutor 
 
Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, portador da CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação seja ou não ocupante de cargo de motorista profissional. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito); 
2. Lei nº 1.437, de 31 de março de 1997, que define a estrutura administrativa; 
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das 
despesas decorrentes. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Das Unidades Executoras 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
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II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I -Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II -Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas 
para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 
III -Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
À exceção dos abastecimentos necessários em viagens e/ou deslocamentos para distâncias 
mais longas, todos os demais serão efetuados no horário de 07:00 até as 08:30 da manhã, 
após esse horário somente com autorização de fornecimento a qual será entregue ao 
condutor do veículo para entrega ao fornecedor, a qual deverá especificar: os quantitativos 
em litros, o número da placa e modelo do veículo.  Seja ela através de seu secretário ou 
pela pessoa designada a cuidar dos abastecimentos da frota municipal, abastecimentos de 
gasolina, álcool e diesel no posto credenciado, determinado pela Administração Pública e 
vencedor de processo licitatório.  
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
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Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 26 de março de 2015. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 004 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 354/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Transportes 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre a locação de veículos e equipamentos 
realizados pelo município. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio. 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Entende-se como frota para finalidade desta Instrução Normativa todos os veículos 
automotores (Ônibus, caminhões, automóveis, Motocicletas e veículos pesados) adquiridos 
ou sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio para fins de 
execução de serviços e trabalhos municipais. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Constituição Federal/88 em geral e especificamente os art. 37, art. 70, art. 165, incisos I, 
II e III; 
3. Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que dispõe as sanções aplicáveis aos 
agentes Públicos nos casos de enriquecimentos ilícitos no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional das outras 
providências; 
1. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito); 
2. Lei nº 1.437, de 31 de março de 1997, que define a estrutura administrativa; 
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das 
despesas decorrentes. 
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V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
Entende-se por Unidade responsável por esta Instrução normativa a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos. A qual tem as seguintes atribuições entre outras que se fizerem 
necessárias nos termos legais: 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela Coordenação de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão; 
III - Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos 
encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e 
coordenação dos serviços do Departamento de Controle de Frotas; 
IV - Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações ao Departamento de 
Contabilidade e a Controladoria Geral de Controle Interno; 
V - Determinar e chefiar as atividades do Departamento de Controle de Frotas, entre outras 
atividades afins; 
VI - Encaminhar as informações a Controladoria Geral de Controle Interno quando 
solicitado; 
VI - Distribuir tarefas sobre as rotinas de trabalhos a ser executado no Departamento 
Controle de Frotas as unidades executoras; 
VII - Planejar, orientar e assegurar as atividades de rotinas do Departamento de Controle de 
Frotas; 
VIII - Coordenar os trabalhos do Departamento de Controle de Frotas de forma eficiente, 
propondo e implantando melhorias, com definições de políticas de desenvolvimento de 
pessoal na administração direta e indireta do Município. 
 
Das Unidades Executoras 
 
Entendem-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 
Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Transporte, na qual, terá as 
seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando as suas otimizações, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da 
Prefeitura Municipal, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
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IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 
V - Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 
VI - Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de 
independência, serenidade e imparcialidade; 
VII - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas 
funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a 
elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Procedimentos da Locação de Veículos e Equipamentos 
 
A aquisição e locação de veículos automotores pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, no âmbito do Poder Executivo, custeadas através de quaisquer fontes de 
recursos, serão realizadas mediante autorização expressa do Prefeito Municipal; 
 
A autorização de que trata o item anterior, terá validade compatível com a estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no respectivo exercício e com a declaração do ordenador 
da despesa de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
 
Em casos excepcionais, que visem atender situações imediatas, emergenciais ou de 
interesse público relevante, e cujo período não ultrapasse 30 (trinta) dias, a locação de 
veículos poderá ser autorizada pelos Secretários ou autoridades equivalentes; 
 
Os processos de locação de veículos automotores deverão ser encaminhados à Secretaria 
da Administração e Finanças, para aferição da sua regularidade, antes da deflagração da 
fase externa da licitação; 
 
Os contratos de locação de veículos automotores serão celebrados e fiscalizados pelo 
respectivo órgão ou Secretaria interessada; 
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A Secretaria Obras, em conjunto com a unidade adquirente, procederá à inspeção dos 
veículos automotores locados pela Prefeitura; 
 
O descumprimento das disposições estabelecidas nesta Normativa e em suas instruções 
complementares ensejará a apuração de responsabilidade funcional, na forma da lei. 
 
Processo Administrativo 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário às normas instituídas. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto de 
infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a lei Federal nº. 8.429, de 2 
de junho de 1992. 
 
Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo de 30 (Trinta) dias 
podendo ser prorrogado por mais 30 (Trinta) dias. 
 
O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe do poder 
executivo, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa. 
 
Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 
encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao 
chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 
prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 
responsáveis, na forma do estatuto dos servidores. 
 
O chefe de poder executivo decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 
penalidades indicadas no processo. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
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Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 07 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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Início

Requere autorização do Prefeito, umas vez 
que a aquisição e locação de veículos 
automotores pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, no 
âmbito do Poder Executivo, custeadas 
através de quaisquer fontes de recursos, 
serão realizadas mediante autorização 
expressa do Prefeito Municipal

Recebe o pedido

Em casos excepcionais, que visem 
atender situações imediatas, 
emergenciais ou de interesse público 
relevante, e cujo período não 
ultrapasse 30 (trinta) dias, a locação 
de veículos poderá ser autorizada 
pelos Secretários ou autoridades 
equivalentes

Autoriza?

Analisa se é compatível com a 
estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no 
respectivo exercício e com a 
declaração do ordenador da 
despesa de adequação 
orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias

Envia para a Secretaria de 
Finanças

Envia para o Setor de Licitações

É compatível?

Realiza o procedimento 
licitatório

Fim

Os contratos de locação de veículos 
automotores serão celebrados e 
fiscalizados pelo respectivo órgão ou 
Secretaria interessada;

A Secretaria Obras, em conjunto com 
a unidade adquirente, procederá à 
inspeção dos veículos automotores 
locados pela Prefeitura;

Sim

Não

Fim

Sim

Não

Fim



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 005 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 28/08/2018 
Ato de aprovação: Decreto N° 244/2018 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente Instrução Normativa dispõe exclusivamente sobre as rotinas e procedimentos para 
pagamento das multas de trânsito causadas por condutores de veículos da frota Municipal.  
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Afonso 
Cláudio. 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Sistemas 
 
Os Sistemas são o conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, 
distribuídas em diversas unidades da organização, com o objetivo de atingir algum resultado. 
 
Sistema de Transportes – STR 
 
Conjunto de atividades desenvolvidas em todas as unidades da organização quando da 
utilização de veículos e equipamentos pesados, assim como, no planejamento da demanda de 
uso desses bens. Tem como órgão central a Secretarias Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, entretanto na presente Instrução Normativa, a incumbência é da Secretaria Municipal 
de Administração, que realiza o controle das multas, e como órgãos setoriais todas as unidades 
da estrutura organizacional. 
 
Veículo Oficial 
 
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” abrange os veículos de apoio 
administrativo, utilitários, caminhões, ônibus e “vans” escolares, ambulâncias, etc., integrantes 
do patrimônio público municipal e colocados a serviço de todas as unidades da estrutura 
administrativa, com gerenciamento feito por cada secretaria. 
 
Diário de Bordo 
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Documento tipo planilha que será usado como forma de controle do uso do veículo, modelo no 
Anexo I desta Instrução Normativa, e terá valor probante para futuras fiscalizações, sendo seu 
preenchimento e uso diários obrigatórios e necessários para comprovar a identificação do 
condutor do veículo. 
 
Condutor 
 
Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, portador da CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação seja ou não ocupante de cargo de motorista profissional. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Decreto Municipal n° 236, de 17 de agosto de 2018. 
2. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito); 
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das despesas 
decorrentes; 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa (Secretaria Municipal de 
Administração) 
 
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
IV - Receber o auto de infração, analisar os dados ali contidos e encaminhar à Secretaria 
responsável pelo veículo, conforme Decreto Municipal n° 236/2018. 
V - Arquivar a documentação de defesa/recurso providos para acompanhamento.  
VI - Em caso de não interposto recursos ou caso de recurso não provido, encaminhar ao 
Departamento de Recursos Humanos, o valor correspondente a multa a ser descontado na 
remuneração do servidor.  
 
Das Unidades Executoras (Todas as Secretarias) 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
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IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
V - Identificar imediatamente o servidor condutor a Secretaria Municipal de Administração, 
através do diário de bordo, devidamente assinado. 
VI - Comunicar formalmente o servidor, com coleta de assinatura, do fato e prazo da multa, bem 
como, posteriormente, do desconto a ser realizado em sua remuneração, em caso de recurso 
não interposto ou não provido. 
VII - Fiscalizar e acompanhar os processos administrativos, quando for o caso. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em 
base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Disposições Iniciais 
 
Aos condutores de veículos do Município de Afonso Cláudio fica atribuída a responsabilidade 
pela fiel observância à Lei 9503 (Código de Trânsito Brasileiro), de 23 de setembro de 1997 e, 
no que lhes couber, às disposições desta Instrução Normativa. 
 
Multas de Trânsito dos Veículos do Município 
 
Caberá ao condutor do veículo, seja motorista oficial ou servidor devidamente autorizado, a 
responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados por ele na direção do veículo, 
por infringência à Lei Federal nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);  
 
a) Todos os Autos de Infrações aplicados aos veículos da PMAC, serão encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Administração à Secretária responsável pelo veículo, que deverá 
identificar de imediato o condutor. 
 
b) As Secretarias identificarão imediatamente o servidor condutor a Secretaria Municipal de 
Administração, através do diário de bordo (modelo Anexo I), devidamente assinado pelo servidor 
condutor. 
 
c) O servidor condutor do veículo será formalmente comunicando do fato e do prazo, através da 
notificação de multa e notificado do desconto em folha de pagamento (modelo Anexo II), com o 
devido recebimento constando a assinatura do mesmo. 
 
d)  Após tomar ciência do auto de infração, o condutor deverá optar pelo pagamento da multa, a 
ser descontada na folha de pagamento ou interpor recurso junto ao órgão de trânsito 
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competente, comprovando qualquer das hipóteses junto à Secretaria Municipal de 
Administração;   
 
e) O condutor que optar pelo direito à ampla defesa e ao contraditório junto aos Órgãos de 
Trânsito competentes, recorrendo, se assim desejar, arcará com as responsabilidades que por 
ventura advenham de recursos indeferidos; 
 
f)  Provida a defesa/recurso a documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de 
Administração para arquivamento. 
 
g) Não interposto ou não provido a Secretaria, encaminhará o termo de notificação de multa e 
desconto em folha de pagamento (Anexo II), devidamente preenchido e assinado, informando a 
Secretaria Municipal de Administração o desconto do valor correspondente à multa na 
remuneração. 
 
h) A Secretaria Municipal de Administração, encaminhará ao Departamento de Recursos 
Humanos, o valor correspondente a multa a ser descontado na remuneração do servidor. 
 
i) A quitação da multa não exime o servidor de responder eventual sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, se for o caso; 
 
j) A Secretaria a qual o veículo for pertencente, será responsável pela fiscalização e 
acompanhamento do processo administrativo. 
 
k) Como forma de controle da utilização dos veículos pertencentes à frota municipal ou locados, 
objetivando assegurar a correta identificação do servidor que os conduz, será utilizado o diário 
de bordo. (Modelo Anexo I). 
 
l) Havendo dificuldade ou impossibilidade de se caracterizar o motorista infrator, com base no 
diário de bordo, será de inteira responsabilidade do Secretário Municipal cuja unidade 
administrativa pertença o veículo, o ressarcimento do valor correspondente ao erário como 
também para contagem de pontos equivalentes à infração. 
 
m) Nos casos previstos na legislação de trânsito em que a Prefeitura Municipal for a responsável 
pela Infração, o processo será enviado à Procuradoria Geral para análise da procedência da 
multa e, se for o caso, interpor recurso.   
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa, vem disciplinar exclusivamente os procedimentos relativos às multas 
de trânsito no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, revogando, por sua vez, todos 
os itens que tratam sobre o assunto na Instrução Normativa STR n° 001/2015. 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou 
técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de 
Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as 
normas instituídas.  
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Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e as 
demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade 
Central de Controle Interno Municipal. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 
Afonso Cláudio, 28 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
Prefeito Municipal 

 
SIMONI ALTAFIM LOPES                               MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                                 Auditora Pública Interno 
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ANEXO I 

CONTROLE DE BORDO 

 
VEÍCULO: ___________________________  

PLACA: ____________________  

SECRETARIA: ________________________________ 
 

 

Data Motorista CNH 
Horário 

Saída 

Horário 

Chegada 
Destino Solicitante Km Saída Km Chegada Assinatura do Motorista 

                  

                  

                  

          

          

          

          

          

          

          

          

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

ANEXO II – NOTIFICAÇÃO DE MULTA E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 

NOTIFICAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR  
 

SERVIDOR: _______________________________________________________ ADMISSÃO: __________________ 
CARGO/FUNÇÃO: ________________________________________________   MATRÍCULA: _________________ 
SECRETARIA: __________________________________________ DEPTO/SEÇÃO: _________________________ 
HORÁRIO DE TRABALHO: __________________ às ______________________ TURNO: ____________________ 
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________________  
CPF Nº: __________________________________CNH N°: ____________________________________ 

 

 

2 – TIPO DE DESCONTO  
 

2.1) MULTA DE TRÂNSITO:   SIM   NÃO 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: _____________________________ DATA: _____________ VALOR: R$_____________ 
VEÍCULO PLACA: _________________ MARCA: ____________ MODELO: _________________ ANO: ________ 
LOCAL: ______________________________________________________________________________________ 
 
2.2) RECURSO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO: NÃOSIM (Nº: ______________________ DATA: __________)  
PROVIMENTO DO RECURSO: SIMNÃO   DATA PUBLICAÇÃO DECISÃO: _____________ EDIÇÃO Nº: ____ 
 

 

3 - NOTIFICAÇÃO  
 

Fica NOTIFICADO, para os devidos fins, o servidor acima identificado (CAMPO 1), que será descontado 
em sua remuneração a ser paga no mês posterior à emissão do presente, o valor equivalente a R$ _____ 
(____________________________________________________________________________________
_________), proveniente de aplicação de “multa de trânsito” (CAMPO 2.1). 
 
 
Fica ainda NOTIFICADO que haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de 
parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de 
desligamento desta Prefeitura Municipal (Art. 4° do Decreto Municipal n°236/2018). 
 
Por ser verdade, o presente será firmado em 03 (três) vias. 
 

Afonso Cláudio (ES), ____ / ____ / _____.        
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do (a) servidor (a) condutor(a). 
 
 
 

 



Rotinas e procedimentos para pagamento das multas de trânsito causadas por condutores de veículos da frota Municipal

SEC. ADMINISTRAÇÃO MOTORISTADEMAIS SECRETARIAS

P
ro

ce
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im
en

to
s 

em
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as
o

s 
d

e 
m

u
lt

as
 d

e 
tr

ân
si

to

Início

Recebe o auto de infração, analisar 
os dados ali contidos 

Identificou o condutor 
através do Diário de Bordo?

O Secretário Municipal cuja 
unidade administrativa pertença 
o veículo, terá inteira 
responsabilidade do 
ressarcimento do valor 
correspondente ao erário, como 
também para contagem de 
pontos equivalentes à infração.

Fim 

Não

Sim

Aciona a Secretaria responsável 
pelo veículo

Comunica, formalmente o 
condutor do veículo através da 
notificação de multa e do 
desconto em folha de 
pagamento (Anexo II)

Não

Encaminha para o Departamento 
de Recursos Humanos para 

descontar no salário.

Assina a notificação de multa e 
do desconto em folha de 
pagamento (Anexo II), dando 
ciência do fato e do prazo.

        Interpôs recurso 
    junto ao órgão de trânsito
                competente?

Sim

Não

O condutor que optar pelo 
direito à ampla defesa e ao 
contraditório junto aos Órgãos 
de Trânsito competentes, deverá 
informar na notificação e 
encaminhar a documentação a 
Secretaria.

Encaminha o termo com a 
informação do desconto para a 
Secretaria de Adiministração

        Recurso Provido?

Arquiva e encaminha para o 
conhecimento da Secretária de 
Administração.

Sim

Não
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 345/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de admissão de pessoal em 
cargo efetivo mediante concurso público, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de 
Afonso Cláudio. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange a Secretaria Municipal de Administração, enquanto Secretaria responsável pelo 
processo de concurso público, bem como todas as Unidades e Secretarias no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 
 
III - CONCEITOS  
 
Admissão 
 
É o ingresso de servidor nos quadros da Administração Pública. A admissão para cargo 
efetivo compreende a nomeação, a posse e o exercício. 
 
Cargo efetivo 
 
É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da 
Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas que devem ser cometidas a 
um servidor. O cargo público efetivo é acessível aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da Constituição Federal. 
 
Nomeação 
 
É uma das formas de provimento de cargo público por meio de ato de autoridade 
competente, respeitados a ordem de classificação dos habilitados em concurso público e o 
prazo de validade do certame. 
 
Convocação 
 
É o ato por meio do qual a Administração Municipal convoca candidatos aprovados em 
concurso público para comparecerem ao órgão ou entidade a fim de satisfazer as exigências 
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previstas em edital, lei pertinente ao cargo e Lei n° 1.448, 14 de julho de 1997 - Estatuto do 
Servidor Público Municipal. 
 
Exercício 
 
É o efetivo desempenho das atribuições do cargo, portanto, o início do desempenho legal 
das funções do servidor e da aquisição do direito a contagem de tempo de serviço e a 
contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público. 
 
Provimento 
 
É o ato de designação de alguém para ser titular de cargo público pela autoridade 
competente. 
 
Posse 
 
É a investidura em cargo público, por meio de ato solene, em que a autoridade competente 
e o nomeado assinam o respectivo Termo de Posse. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Art. 5°, inciso LV; 7°, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, 
XXX; 31; 37, II, III, IV, VIII, XVI; 39, § 3°; 41; 71 e 74, III da Constituição Federal;  
2. Art. 20, inciso III, da Lei Complementar 101/2000; 
3. Art. 221 e 222 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013 — Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;  
4. Lei Municipal 1.448/97 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Afonso Cláudio 
e demais legislações pertinentes ao tema. 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Do Prefeito Municipal 
 
I - Autorizar o concurso público para preenchimento de cargos vagos de necessidade 
permanente para a Administração Pública; 
II - Homologar o Concurso Público; 
III - Homologar os Pareceres de Indeferimento e Tornar Sem Efeito, emitidos pela 
Comissão; 
IV - Nomear e Convocar os candidatos aprovados em concurso; 
V - Tomar sem efeito as nomeações/convocações dos candidatos que não satisfizerem as 
condições estabelecidas na Lei especifica do cargo, bem como do edital. 
 
Do Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos 
 
São atribuições do responsável pelo Departamento de Recursos Humanos como unidade 
responsável pela Instrução Normativa: 
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I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Do Secretário Municipal de Administração 
 
I - Designar, através de Portaria, a Comissão do Concurso Público, composta de membros 
de reconhecida idoneidade moral, dentre os quais o Secretário de Administração como 
Presidente da Comissão; 
II - Caso necessário, contratar instituição, pessoa física ou jurídica para aplicação do 
concurso e/ou para elaboração das provas; 
III - Emitir Atos de Nomeação, Convocação, Tornar Sem Efeito e Indeferimento dos 
aprovados em concurso; 
 
Da Comissão de Organizadora de Concurso Público 
 
I - Responsável pela organização do concurso; 
II - Caso seja firmado convênio com entidades, de reconhecida idoneidade e qualificação, 
para a realização do concurso, caberá à Comissão Organizadora acompanhar todas as 
etapas do Processo; 
III - Organizar os documentos que serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo; 
IV - Abrir um processo pra cada concurso, que vise o provimento de cargo efetivo contendo 
os documentos e informações previstas no edital e necessárias para remessa ao TCE/ES; 
V - Observar e cumprir fielmente as determinações e exigências estabelecidas no edital de 
concurso. 
VI - No Ato da posse, verificar sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as 
condições estabelecidas na legislação do respectivo cargo, da Lei Municipal 1.448/97 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Afonso Cláudio e do edital de concurso; 
VII - Disponibilizar ao Tribunal de Contas os processos de Admissão de Pessoal; 
VIII - Observar e cumprir fielmente as determinações e exigências estabelecidas no 
Regulamento do Concurso Público e nos editais de concurso. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
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III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
A investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá sempre de aprovação em 
concurso público, objetivando selecionar candidatos através da avaliação de conhecimentos 
e qualificação profissional, mediante provas ou provas e títulos, podendo ser realizado em 
diversas etapas, conforme dispuser a lei de cargos/carreiras. 
 
I - A realização do concurso público deverá ser vinculada à: 
 
a) A lei de criação de cargos e suas alterações; 
b) À previsão de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e do Plano Plurianual - PPA; 
c) À nomeação das Comissões Organizadoras e de Análise de documentos, devidamente 
publicada; 
d) Ao edital de abertura do concurso público, com observância ao que dispõe a lei criadora 
dos cargos e empregos públicos; 
e) A relação final dos aprovados e classificados; 
f) A homologação do resultado final. 
 
II - A Secretaria Municipal de Administração realiza o levantamento das vagas conforme 
demanda, sendo esta Secretaria a responsável pela licitação do processo, e previsão 
Orçamentária junto a Secretaria Municipal de Finanças. 
III - Após autorização do Chefe do Executivo, o Secretário Municipal de Administração 
providencia a contratação de entidade responsável pela abertura de edital e suas possíveis 
retificações, se houver, bem como aplicação do concurso e divulgação do resultado. Todos 
esses procedimentos deverão ser acompanhados pela Comissão Organizadora de 
Concurso e devidamente autorizados pelo Secretário Municipal de Administração — 
Presidente da Comissão. 
IV - Com a homologação do resultado cabe a Secretaria Municipal de Administração, emitir 
os Atos de Nomeação e Convocação, conforme autorização e devida assinatura do Prefeito 
Municipal. A Secretaria de Administração encaminha cópia dos Atos para a devida 
publicação em meios Oficiais e por meio eletrônico no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio. 
V - O candidato nomeado/convocado deverá entregar a documentação mencionada no 
edital e Ato de Nomeação, dentro do prazo e local estipulado no mesmo. A documentação 
será devidamente encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos, que realizará a 
análise dos documentos. Se forem satisfeitas as condições exigidas, Departamento de 
Recursos Humanos confeccionará o Termo de Posse do candidato e encaminhará o termo 
juntamente com a pasta do mesmo, contendo toda a documentação entregue pelo 
candidato, para a Secretaria de Administração, que realizará a convocação do servidor para 
a efetiva entrada em exercício. O Departamento de Recursos Humanos solicitará da 
Secretaria que o servidor irá prestar serviço, a Declaração de Exercício. 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

VI - O Departamento de recursos Humanos fará então a inclusão das informações do 
servidor no Sistema de Pessoal, onde será gerado o provimento e matricula do servidor. 
VII - Caso o candidato não tenha preenchido os requisitos, Departamento de Recursos 
Humanos junto com a Procuradoria Geral confeccionam o Parecer de Indeferimento, 
devidamente assinado. Emite-se o Ato de Tornar Sem Efeito Por Indeferimento, que será 
assinado pelo Prefeito e devidamente publicado. 
O processo de concurso público deve obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, 
isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiências, o disposto no Estatuto dos 
Servidores e no Regulamento do Concurso. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua. Todos os 
procedimentos deverão ser cumpridos de acordo com a legislação pertinente a situação e 
ao cargo, baseando-se sempre na Lei Municipal 1.448/97 - Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Afonso Cláudio, Edital de Abertura de Concurso Público e suas respectivas 
alterações. 
 
A Secretaria Municipal de Administração do Município, é a responsável pelo processo de 
concurso público, não cabendo a nenhum outro órgão deste município a competência para 
esta função. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Unidade Central de Controle Interno, unificar e encadernar, fazendo uma 
coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas 
Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de 
novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 14 de outubro de 2015. 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 346/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de admissão de pessoal 
mediante contrato temporário, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Afonso 
Cláudio. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
III - CONCEITOS  
 
Exercício 
 
É o efetivo desempenho das atribuições do cargo, portanto, o início do desempenho legal 
das funções do servidor e da aquisição do direito à contagem de tempo de serviço e a 
contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público. 
 
Convocação 
 
É o ato por meio do qual a Administração pública convoca candidatos aprovados em 
processo seletivo ou através da análise de Currículo para comparecerem ao órgão ou 
entidade a fim de satisfazer as exigências previstas em Lei ou para assinar contrato. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio; 
2. Lei nº 1.825, 15 de abril de 2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo 

determinado; 
3. Lei nº 1.803, de 29 de agosto de 2008, que autoriza a contratação temporária de pessoal 

para substituição de servidores quando em licença prêmio; 
4. Lei nº 1.911, de 24 de maio de 2010, que autoriza a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
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5. Lei nº 1.739, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a contratação de pessoal, 
por tempo determinado, para 06 (seis) programas da área de saúde, e outros 
profissionais que são necessários na saúde, ação social e educação. 

6. Lei nº 1.825, de 15 de abril de 2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público e demais legislações pertinentes ao assunto. 

 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Do Prefeito Municipal 
 
I - Criar Lei para a abertura de vagas; 
II - Autorizar o preenchimento de cargos vagos de necessidade temporária para a 
Administração Pública. 
 
Do Secretário Municipal de Administração 
 
I - Levantar a disponibilidade de vagas para a contratação; 
II - Levantamento e encaminhamento das solicitações de contratações, bem como 
selecionar o candidato juntamente com o Secretário da Pasta para a função necessária; 
III - Autorizar a contratação dos candidatos mediante documento encaminhado e autorizado 
pelo Prefeito Municipal; 
 
Do Departamento de Recursos Humanos 
 
I - Confeccionar os contratos; 
II - Convocar os contratados a comparecer com a documentação exigida; 
III - Recolher a assinatura de todos os responsáveis; 
IV – Cadastrar os contratados no sistema de pessoal; 
V - Arquivar todos os documentos em pastas de cada um dos contratados; 
VI - Manter atualizado o cadastro do contratado; 
VII - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
adequada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
VIII - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Da Secretaria que o Contratado for Lotado 
 
I - Informar ao Departamento de Recursos Humanos o início das atividades do contratado; 
II - Informar o andamento do contratado durante o exercício de suas atividades, como faltas 
e eventuais situações que ocorrerem. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
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I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Cada Unidade Administrativa avaliará a necessidade de contratação, com o auxílio da 
Secretaria de Administração e indicará a quantidade de pessoal a ser contratado e justificará 
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 
 
Sendo autorizada a contratação, procederá ao recrutamento do pessoal, mediante processo 
seletivo simplificado ou analise de currículo sujeito à ampla divulgação, inclusive através do 
site da Prefeitura, excetuados os casos previstos em lei. 
 
Realizado o recrutamento, o Departamento de Recursos Humanos solicita a documentação 
necessária para dar início a confecção dos contratos, sendo: 
 
I - Fotocópia de RG e CPF; 
II - Fotocópia do PIS ou PASEP; 
III - Título de Eleitor; 
IV - Comprovante de residência; 
V – 01 Foto 3 X 4; 
VI - Atestado médico de ingresso, indicando se o candidato está apto ou não para o 
exercício das atribuições próprias do cargo (com ânus para o prestador); 
VII - Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho) páginas principais; 
VIII - Declaração de Não Acumulação Ilegal de Cargo e Emprego; 
IX - Declaração de Bens e documentos que comprovem estar quites com obrigações 
eleitorais e com o serviço militar. 
X – Declaração de Antecedentes Criminais; 
Após o contrato confeccionado, o Departamento de Recursos Humanos recolhe a assinatura 
do contratado, do Prefeito e de duas testemunhas. 
O Departamento de Recursos Humanos efetua o cadastro do contratado no sistema 
municipal. 
 
A Secretaria que o contratado for lotado deverá informar ao Departamento de Recursos 
Humanos, o início do exercício do contratado bem como informações referentes ao mesmo 
durante o período de suas atividades. 
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Todos os contratos seguirão o mesmo andamento documental aqui descrito, sendo somente 
observados os requisitos necessários para inserção do candidato à vaga requerida, nos 
termos da legislação a qual diz respeito à referida vaga. Dentre os quais a verificação de 
disponibilidade de vagas em aberto a serem supridas. 
 
Valores das bolsas, critérios de contratação, rescisão e prorrogação de contratos, serão 
baseados na Legislação referente ao assunto, bem como suas respectivas alterações, nas 
condições e prazos previstos em Lei. Ressaltamos que esta Instrução Normativa faz 
referência a todas as espécies de contratações efetuadas nesta Prefeitura sob critério 
assistencial, emergencial e de excepcional interesse público. 
 
Os critérios de rescisão contratual serão respeitados de acordo com a legislação que rege 
cada contrato. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua. Todos os 
procedimentos deverão ser cumpridos de acordo com a legislação pertinente a situação e 
ao cargo, baseando-se sempre no Estatuto do Servidor Público Municipal de Afonso 
Cláudio, Edital de Abertura de Concurso Público e suas respectivas alterações. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 14 de outubro de 2015. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimento de admissão de pessoal mediante contrato temporário

SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITO
DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS

Início

Presta apoio no  levantamento 

da necessidade e 

disponibilidade de vagas para a 

contratação em conjunto com 

as demais Unidades 

Administrativas

Avalia a necessidade de 

contratação, com o auxílio da 

Secretaria de Administração e 

indicará a quantidade de 

pessoal a ser contratado e 

justificará a contratação por 

tempo determinado para 

atender à necessidade 

temporária de excepcional 

interesse público

Requere autorização do 

Prefeito para preenchimento de 

cargos vagos

Recebe e analisa o pedido

Autoriza o pedido?

Procede com o recrutamento 

do pessoal, mediante processo 

seletivo simplificado ou analise 

de currículo sujeito à ampla 

divulgação, inclusive através do 

site da Prefeitura, excetuados 

os casos previstos em lei

Fim

Envia o resultado para o 

Departamento de Recursos 

Humanos

Recebe o resultado e solicita a 

documentação necessária para dar início a 

confecção dos contratos, sendo:

I - Cédula de Identidade;

II - CPF;

III - Título de Eleitor;

IV - CTPS;

V - Comprovante de quitação com as 

obrigações eleitorais;

VI - Certificado de Reservista (sexo 

masculino);

VII - Certidão de Nascimento ou 

Casamento;

VIII - Certidão de cadastro no PIS/PASEP;

IX - 01 foto 3x4;

X - Comprovante de residência;

XI - Habilitação específica inerente ao 

cargo;

XII - Declaração de Bens;

XIII - Declaração de que não possui 

antecedente criminal;

XIV - Laudo ocupacional emitido por 

Médico do Trabalho da Prefeitura;

XI - Número da conta;

XVI - Declaração de não acumulação de 

Não

Sim



antecedente criminal;

XIV - Laudo ocupacional emitido por 

Médico do Trabalho da Prefeitura;

XI - Número da conta;

XVI - Declaração de não acumulação de 

cargos de serviço público (apenas no caso 

de servidor efetivo)

Após o contrato confeccionado, o 

Departamento de Recursos Humanos 

recolhe a assinatura do contratado, do 

Prefeito e de duas testemunhas.

Assina o contrato

Efetua o cadastro do contratado no 

sistema municipal

A Secretaria que o contratado 

for lotado deverá informar ao 

Departamento de Recursos 

Humanos, o início do exercício 

do contratado bem como 

informações referentes ao 

mesmo durante o período de 

suas atividades.

Arquiva todos os documentos em pastas 

individuais dos contratados

Recebe as informações referentes aos 

contratados

Fim

Todos os contratos seguirão o mesmo 

andamento documental aqui descrito, 

sendo somente observados os requisitos 

necessários para inserção do candidato à 

vaga requerida, nos termos da legislação 

a qual diz respeito à referida vaga. 

Dentre os quais a verificação de 

disponibilidade de vagas em aberto a 

serem supridas

Valores das bolsas, critérios de 

contratação, rescisão e prorrogação de 

contratos, serão baseados na Legislação 

referente ao assunto, bem como suas 

respectivas alterações, nas condições e 

prazos previstos em Lei. Ressaltamos que 

esta Instrução Normativa faz referência a 

todas as espécies de contratações 

efetuadas nesta Prefeitura sob critério 

assistencial, emergencial e de 

excepcional interesse público

Os critérios de rescisão contratual serão 

respeitados de acordo com a legislação 

que rege cada contrato
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 003 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 347/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de admissão de pessoal para 
exercício de cargo comissionado e função de confiança, estabelecendo rotinas no âmbito do 
Município de Afonso Cláudio. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Cargos em Comissão 
 
Tem caráter provisório e serão preenchidos por livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Municipal. 
 
Funções de Confiança 
 
Indicadas e destituídas pelo Prefeito Municipal, tem caráter provisório e serão preenchidos 
por livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. 
 
Nomeação 
 
É o ato administrativo constitutivo que dá provimento ao cargo de livre nomeação e 
exoneração, estabelecendo o início da relação jurídico-funcional entre o servidor e o 
município. 
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Exoneração 
 
É o ato administrativo constitutivo que tem por fim a extinção da relação jurídico-funcional 
entre o servidor e o município, A exoneração pode ser motivada pela própria Administração 
ou por iniciativa do servidor. 
 
Servidor Público 
 
É toda pessoa legalmente investida em cargo público 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio; 
2. Lei nº 1.437, de 31 de março de 1997, que define a estrutura administrativa; 
3. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio e demais legislações pertinentes ao assunto.  
 
Todos os cargos comissionados são criados em Lei devidamente aprovados pelo Prefeito 
Municipal, constando a descrição do cargo e sua remuneração. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Do Prefeito Municipal 
 
I - Criar cargos em comissão, através de Lei, somente quando houver justificada 
necessidade, e que não seja de natureza técnica ou operacional; 
II - Nomear e/ou exonerar servidor; 
III - Regulamentar ou designar substituto aos ocupantes de cargo em comissão e de função 
de chefia, quando necessária. 
 
Do Secretário Municipal de Administração 
 
I - Observar a Lei que cria o cargo público em questão e vaga disponível; 
II - Providenciar a confecção dos Atos solicitados pelo Prefeito; 
III - Recolher junto ao Prefeito Municipal, a assinatura dos Atos; 
 
Do Departamento de Recursos Humanos 
 
I - Solicitar e conferir a documentação entregue pelo servidor; 
II - Providenciar o lançamento dos dados do servidor no sistema de pessoal do município; 
III - Arquivar todos os documentos em pastas; 
IV - Manter atualizado o cadastro; 
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Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
A Secretaria Municipal de Administração confecciona o ato de nomeação e, após assinatura 
do Prefeito, sempre em 03 (vias) originais, encaminha uma para publicidade no mural da 
Prefeitura e outra para o Departamento de Recursos Humanos para anexar na pasta e outro 
ficará arquivado na Secretaria Administração. 
 
No caso de Nomeação, uma via fica no Departamento de Recursos Humanos, para entrar 
em contato com o servidor e solicitar os documentos necessários para concluir a nomeação. 
 
Depois de entregue os documentos solicitados e preenchimento dos formulários, o Ato e a 
documentação serão utilizados para inclusão das informações no Sistema de Pessoal, onde 
será gerado o provimento e matricula do servidor, após, os documentos serão arquivados. 
 
A documentação necessária é a seguinte: 
 
I - Fotocópia de RG e CPF; 
II - Fotocópia do PIS ou PASEP; 
III - Título de Eleitor; 
IV - Certidão de Nascimento dos Dependentes; 
V - Comprovante de residência; 
VI - 01 (uma) fotografia 3 x 4; 
VII - Declaração de Relação de Parentesco — DRP; 
VIII - Declaração de Bens e Valores ou IRRF; 
IX - Declaração de Antecedentes Criminais. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
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de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 15 de outubro de 2015. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimento de admissão de pessoal para exercício de cargo comissionado e função de confiança

PREFEITO
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS
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Início

Cria cargos em comissão, através de Lei, 

somente quando houver justificada 

necessidade, e que não seja de natureza 

técnica ou operacional

Confecciona o ato de nomeação e, após assinatura do 

Prefeito, sempre em 03 (vias) originais, encaminha um 

para publicidade no mural da Prefeitura, um anexa na 

pasta e outro ficará arquivado na Secretaria 

Administração

Assina o ato de nomeação

Anexa o ato de nomeação na pasta do servidor

Fim

Início

Cria cargos em comissão, através de Lei, 

somente quando houver justificada 

necessidade, e que não seja de natureza 

técnica ou operacional

Confecciona o ato de nomeação e, após assinatura do 

Prefeito, sempre em 03 (vias) originais, encaminha um 

para publicidade no mural da Prefeitura e outro ficará 

arquivado na Secretaria Administração

Assina o ato de nomeação

Entra em contato com o servidor e solicita os 

documentos necessários para concluir a nomeação.

A documentação necessária é a seguinte:

I - Cédula de Identidade;

II - CPF;

III - Título de Eleitor;

IV - CTPS;

V - Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;

VI - Certificado de Reservista (sexo masculino);

VII - Certidão de Nascimento ou Casamento;

VIII - Certidão de cadastro no PIS/PASEP;

IX - 01 foto 3x4;

X - Comprovante de residência;

XI - Habilitação específica inerente ao cargo;

XII - Declaração de Bens;

XIII - Declaração de que não possui antecedente criminal;

XIV - Laudo ocupacional emitido por Médico do Trabalho da 

Prefeitura;

XI - Número da conta;
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XII - Declaração de Bens;

XIII - Declaração de que não possui antecedente criminal;

XIV - Laudo ocupacional emitido por Médico do Trabalho da 

Prefeitura;

XI - Número da conta;

XVI - Declaração de não acumulação de cargos de serviço 

público (apenas no caso de servidor efetivo)

Depois de entregue os documentos solicitados e 

preenchimento dos formulários, o Ato e a 

documentação serão utilizados para inclusão das 

informações no Sistema de Pessoal, onde será gerado o 

provimento e matricula do servidor, após, os 

documentos serão arquivados

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 004 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 348/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de manutenção de cadastro de 
pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais, estabelecendo rotinas no 
âmbito do Município de Afonso Cláudio. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Exercício 
 
É o efetivo desempenho das atribuições do cargo, portanto, o inicio do desempenho legal 
das funções do servidor e da aquisição do direito à contagem de tempo de serviço e a 
contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público. 
 
Servidor Público 
 
É toda pessoa legalmente investida em cargo público. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio; 
2. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio e demais legislações pertinentes ao assunto.  
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V - RESPONSABILIDADES  
 
Do Departamento de Recursos Humanos 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Da Manutenção do Cadastro de Pessoal 
 
Ao entrar em exercício, o servidor, deve apresentar ao Departamento de recursos Humanos 
os documentos necessários. 
 
A atualização cadastral será realizada com utilização de recursos tecnológicos, Sistema de 
Pessoal, que é interligado com a folha. 
 
Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados registrando-se as alterações 
funcionais verificadas. Deverão ser registradas, dentre outras, as seguintes informações: 
 
I - Gozo de férias anuais; 
II - Gozo de licença para tratamento de saúde, próprio ou de pessoa da família; 
III - Gozo de licença gestante, adotante e paternidade; 
IV - Gozo de licença para o trato de assuntos particulares; 
V - Gozo de licença para atividade política; 
VI - Gozo de licença para o desempenho de mandato classista ou associativo; 
VII - Faltas justificadas e injustificadas; 
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VIII - Afastamentos (casamento, falecimento de familiar, doação de sangue, afastamento 
para servir a outro órgão ou entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, etc.); 
IX - Penalidades de advertência, suspensão ou demissão; 
X - Promoções (por antiguidade ou merecimento); 
XI -  Adicional por tempo de serviço; 
XII - Licença-prêmio; 
XIII - Controle de frequência do servidor; 
XIV - Gratificações. 
 
Do Controle sobre Vantagens, Promoções e Adicionais 
 
O servidor apresenta solicitação e documentação no Protocolo Geral. 
 
O Protocolo Geral encaminha à Secretaria Municipal de Administração para análise do 
pedido. 
 
A Secretaria de Administração encaminha para o Departamento de Recursos Humanos para 
levantamento da vida funcional do servidor. 
 
O Departamento de Recursos Humanos encaminha o levantamento para a Procuradoria 
Geral do Município analisar e emitir o parecer. 
 
Após emissão de parecer, a Procuradoria Geral do Município retorna o processo a 
Secretaria Municipal de Administração para providências. 
 
O Departamento de Recursos confecciona Ordem de Serviço e publicação no mural da 
Prefeitura, após é efetuado lançamento no sistema. 
 
I - Se o parecer for favorável, o Departamento de Recursos Humanos lança no sistema e 
arquiva o pedido. 
II - Caso o parecer seja desfavorável, o Departamento de Recursos Humanos arquiva o 
pedido. 
 
O Departamento de Recursos Humanos tem o controle sobre as vantagens, promoções e 
adicionais do servidor através das informações sobre o tempo de serviço e do interstício. 
 
As vantagens, promoções e adicionais relacionados com a capacitação dependem da 
entrega de documentação comprobatória pelo servidor ao Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
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de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 26 de março de 2015. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimento de manutenção de cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

PROTOCOLO GERAL
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
PROCURADORIA GERAL
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Início

Ao entrar em exercício, o servidor, deve 

apresentar ao Departamento de recursos 

Humanos os documentos necessários

A atualização cadastral será realizada com 

utilização de recursos tecnológicos, 

Sistema de Pessoal, que é interligado com 

a folha.

Os cadastros deverão ser mantidos 

sempre atualizados registrando-se as 

alterações funcionais verificadas. Deverão 

ser registradas, dentre outras, as 

seguintes informações:

I - Gozo de férias anuais;

II - Gozo de licença para tratamento de 

saúde, próprio ou de pessoa da família;

III - Gozo de licença gestante, adotante e 

paternidade;

IV - Gozo de licença para o trato de 

assuntos particulares;

V - Gozo de licença para atividade política;

VI - Gozo de licença para o desempenho 

de mandato classista ou associativo;

VII - Faltas justificadas e injustificadas;

VIII - Afastamentos (casamento, 

falecimento de familiar, doação de 

sangue, afastamento para servir a outro 

órgão ou entidade, afastamento para 

exercício de mandato eletivo, etc.);

IX - Penalidades de advertência, 

suspensão ou demissão;

X - Promoções (por antiguidade ou 

merecimento);

XI -  Adicional por tempo de serviço;

XII - Licença-prêmio;

XIII - Controle de frequência do servidor;

XIV - Gratificações.

Fim

Início

O servidor apresenta 

solicitação e documentação no 

Protocolo Geral

O Protocolo Geral encaminha à 

Secretaria Municipal de 

Administração para análise do 

pedido

Encaminha para o 
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pedido

Encaminha para o 

Departamento de Recursos 

Humanos para levantamento 

da vida funcional do servidor

Encaminha o levantamento para a 

Procuradoria Geral do Município 

Analisa e emite o parecer

Retorna o processo a 

Secretaria Municipal de 

Administração

Toma conhecimento e 

encaminha o processo para o 

Departamento de recursos 

Humanos para providências

Recebe o processo

O parecer da 

Procuradoria Geral foi 

favorável?

Confecciona Ordem de Serviço e 

publicação no mural da Prefeitura. Após, 

é efetuado lançamento no sistema e 

arquivamento do pedido

Arquiva o pedido

Fim

O Departamento de Recursos Humanos 

tem o controle sobre as vantagens, 

promoções e adicionais do servidor 

através das informações sobre o tempo 

de serviço e do interstício

As vantagens, promoções e adicionais 

relacionados com a capacitação 

dependem da entrega de documentação 

comprobatória pelo servidor ao 

Departamento de Recursos Humanos

Fim

Não

Sim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV Nº 001 

 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 341/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I - FINALIDADE 
  
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para a Celebração, Controle e 
Prestação de Contas – Convênios Concedidos, estabelecendo rotinas no âmbito do 
Município de Afonso Cláudio. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
III - CONCEITOS  
  
Transferência Voluntária 
 
O repasse de recursos correntes ou de capital do Município de Afonso Cláudio para a 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a título de convênio, ou outros 
instrumentos congêneres. 
 
Convênio 
 
Instrumento jurídico formal que disciplinam as transferências voluntárias de recursos 
públicos e que tenham como partícipes entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 
execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação, independentemente da denominação empregada, enquanto 
que será tratado como contrato sempre que os participantes tenham interesses diversos e 
contraposição de prestações. 
 
 
 
 
 
Termo de Cooperação 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

 
Instrumento legal que tem por objeto a execução descentralizada, em regime de mútua 
colaboração, de programas, projetos e/ou atividades de interesse comum, que resulte no 
aprimoramento das ações de governo. 
 
Concedente 
 
O Município de Afonso Cláudio, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou 
pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do ato 
de transferência voluntária. 
 
Convenente 
 
Entidades privadas sem fins lucrativos, partícipes da formalização do ato de transferência 
voluntária, mediante convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres. 
 
Interveniente 
 
Órgão do Município de Afonso Cláudio ou entidade privada sem fins lucrativos, que participa 
do ato de transferência voluntária, formalizado mediante convênio ou outro instrumento 
congênere, para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. 
 
Executor 
 
Entidade privada sem fins lucrativos, recebedora dos recursos e responsável direto pela 
execução do objeto do ato de transferência voluntária, formalizado mediante convênio ou 
outro instrumento congênere. 
 
Termo Aditivo 
 
Instrumento que tenha por objetivo a modificação dos instrumentos formais de repasse já 
celebrados, formalizado durante sua vigência, visando à alteração de valores, prazos, objeto 
pactuado ou obrigações. 
 
Objeto 
 
Produto final do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio ou 
outro instrumento congênere, definido de forma clara e analítica, observado o respectivo 
programa de trabalho e suas finalidades. 
 
Plano de Trabalho 
 
Peça integrante do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio 
ou outro instrumento congênere, que especifica as razões para celebração, descrição do 
objeto, metas e etapas a serem atingidas, plano de aplicação dos recursos, cronograma de 
desembolso, prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação. 
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Entidade 
 
Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída e regular na forma da lei, 
que participa da formalização do ato de transferência voluntária. 
 
Subvenções Econômicas 
 
Nos termos dos arts. 12, II, e 16, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, as que se 
destinam às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 
pastoril, expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento do Município de 
Afonso Cláudio. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Portaria Interministerial nº 127/2008; 
2. Instrução Normativa nº. 01/97 da Secretaria de Tesouro Nacional; 
3. Lei Municipal nº 1.700/2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.909/2010; 
4. Demais legislações pertinentes ao tema. 
 
V - RESPONSABILIDADES  
  
São responsabilidades da Secretaria de Planejamento como unidade responsável pela 
Instrução Normativa: 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
São responsabilidades das Unidades Administrativas como executoras da Instrução 
Normativa: 
 
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
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Das responsabilidades da Unidade Central de Controle interno: 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
Da Formalização 
 
A Formalização do ato de transferência voluntária, mediante convênio, ajuste, cooperação, 
acordo ou outro instrumento congênere será proposta pela entidade à Secretaria Gestora 
dos recursos, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - Ofício de encaminhamento do convenente; 
II - Cópia do Documento de Identidade e do CPF do dirigente da entidade; 
III - Comprovante de residência do dirigente da entidade; 
IV - Cópia da Ata de Posse ou Ato de Designação, acompanhada do Regimento Interno ou 
Estatuto Social, atualizados, cujo objeto demonstre compatibilidade com o interesse público, 
e que seus membros da diretoria não percebam qualquer espécie de remuneração; 
V - Cópia do CNPJ da entidade; 
VI - Razões que justifiquem a formalização do ato de transferência voluntária, mediante 
convênio, ajuste, cooperação, acordo ou outro instrumento congênere; 
VII - Descrição completa do objeto a ser executado; 
VIII - Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, 
mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o ato de 
transferência voluntária tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias em imóvel; 
IX - Conta Corrente zerada da entidade onde o recurso deverá ser depositado; 
X - Certidões de regularidades junto ao Instituto Nacional de Seguridade acional – INSS, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da Receita Estadual e Federal; 
 
Atendidas as exigências previstas, o termo de convênio ou outro instrumento congênere, 
conterá, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I - Número do instrumento, em ordem sequencial; 
II - Razão social, CNPJ e endereço da entidade que esteja firmando o instrumento, bem 
como a respectiva natureza jurídica; 
III - Nome completo, endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e o CPF 
dos respectivos titulares das entidades partícipes do ato de transferência voluntária, ou 
daqueles que estiverem atuando por delegação de competência. 
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Além das informações acima citadas, o ato de transferência voluntária deverá conter, ainda, 
o seguinte: 
 
I - O objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada, objetiva, clara e 
precisa do que se pretendem realizar ou obter, que integrará o ato de transferência 
voluntária, independentemente de transcrição e compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias do Município; 
II - O valor do repasse e da correspondente contrapartida, quando houver, depositados na 
conta corrente específica de movimentação dos recursos, e a obrigação de cada um dos 
partícipes, inclusive quanto ao pagamento de encargos sociais e da regularidade da obra, 
quando tratar-se de execução de obras ou benfeitorias em imóvel; 
III - A vigência, que deverá ser fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do 
objeto e em função das metas estabelecidas; 
IV - A prerrogativa do Município de Afonso Cláudio, exercida pela Secretaria Gestora dos 
recursos, de conservar a autoridade normativa e exercer o controle e a fiscalização sobre a 
execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de 
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade 
do serviço; 
V - A classificação econômica da despesa, de acordo com a classificação das despesas 
orçamentárias, em conformidade ao ato normativo do Poder Executivo; 
VI - A obrigatoriedade da entidade convenente de apresentar relatórios da execução do 
objeto do Convênio à Secretaria Gestora dos recursos, bem como do dever de prestar 
contas ao Município de Afonso Cláudio dos recursos recebidos, no prazo e forma 
estabelecidos no ato de transferência voluntária, nesta Instrução Normativa e em demais 
atos normativos do Município; 
VII - A definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou 
extinção do instrumento e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente; 
VIII - A faculdade aos partícipes do ato de transferência voluntária para denunciá-lo ou 
rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se-lhes as responsabilidades das obrigações 
decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período; 
IX - A obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos 
da aplicação financeira ao Município de Afonso Cláudio, até a data de conclusão ou extinção 
do instrumento de convênio ou similar; 
X - O compromisso da entidade convenente em restituir ao Município de Afonso Cláudio o 
valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de 
juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) Quando não for executado o objeto do ato de transferência voluntária; 
b) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; 
c) Quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no ato de 

transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio ou instrumento 
congênere. 

XII - As obrigações das partes constantes do ato de transferência voluntária; 
XIII - A garantia do livre acesso dos membros da Secretaria Gestora dos recursos e da 
Controladoria e Contabilidade do Município, além dos servidores do Tribunal de Contas, a 
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qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria; 
XIV - A exigência do Município de Afonso Cláudio, de que os recursos sejam movimentados 
em conta bancária específica, em instituição financeira oficial, devendo os saldos, enquanto 
não utilizados, aplicados conforme dispõe a Instrução Normativa 01/97 – Secretaria do 
Tesouro Nacional; 
XV - A observância, no que couber quanto à obrigatoriedade de licitação para as entidades 
sujeitas ao procedimento licitatório e de cotação de preços para as entidades não sujeitas 
ao procedimento licitatório. 
 
Da Assinatura e Publicidade 
 
Assinarão o ato de transferência, obrigatoriamente, todos os partícipes, duas testemunhas 
devidamente qualificadas, inclusive o interveniente, se houver. 
 
A eficácia do ato e seus aditivos, independentemente de seu valor, fica condicionada à 
publicação no Mural da prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, que será providenciada pelo 
Concedente no prazo de 10 (dez) dias contados de sua assinatura, contendo os seguintes 
elementos: 
 
I - Espécie, número do instrumento, número e ano do processo; 
II - Identificação dos partícipes e respectivo número de inscrição no CNPJ; 
III - O objeto; 
IV- Valor do instrumento especificando o montante a ser repassado pelo concedente e o 
valor da contrapartida do Convenente, quando houver; 
V - Indicação da classificação orçamentária funcional programática (Unidade Orçamentária, 
Programa, Projeto/Atividade, Natureza de Despesa), fonte de recursos, número e data da 
Nota de Empenho, por onde correrão as despesas pelo concedente; 
VI - Data de assinatura do instrumento e prazo de vigência. 
 
Da Liberação dos Recursos 
 
A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma da Secretaria Municipal de 
Finanças, e guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do ato de 
transferência voluntária. 
 
Cabe expressamente à entidade convenente requerer o repasse das parcelas do Convênio, 
através de Ofício próprio, acompanhado das certidões anteriormente previstas nesta 
Instrução Normativa, encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, que analisará a 
execução do objeto do Convênio e providenciará a liquidação e pagamento do montante 
acordado. 
 
Os recursos transferidos serão mantidos pelo Convenente em instituição financeira oficial, 
em conta bancária específica, somente sendo permitida movimentação oriunda da execução 
do Convênio, cujas despesas deverão estar previstas no Plano de Trabalho, ser 
comprovadas através de documento fiscal correspondente, com pagamento por meio de 
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ordem bancária, cheque nominativo ou transferência eletrônica ao credor, ou ainda para 
aplicação no mercado financeiro; 
 
Da Prestação de Contas 
 
É a documentação apresentada para comprovar a execução de uma parcela recebida ou 
dos recursos recebidos ao longo do ano. 
 
O Órgão ou Entidade que receber recursos, na forma estabelecida nesta Instrução 
Normativa, ficará sujeito a apresentar ao Concedente a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, da respectiva contrapartida e da aplicação financeira, se for o caso. 
 
A prestação de contas será composta da seguinte documentação: 
 

a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do Termo de Convênio; 
c) Relação de pagamentos (nome do fornecedor, número do documento, CNPJ, nota 

fiscal, valor, data e número do cheque); 
d) Relação de bens adquiridos quando for o caso; 
e) Conciliação bancária, mesmo quando o saldo for zero; 
f) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o 

caso de obras, atestado pelo engenheiro responsável; 
g) Cópia de Notas Fiscais, Cheques e Extratos. 

 
A prestação de contas será apresentada à unidade concedente em até 30 (trinta) dias após 
o vencimento do prazo previsto para a aplicação da última parcela transferida ou para o 
cumprimento total das obrigações pactuadas. 
 
Poderão ser apresentadas prestações de contas parciais, relativas a diversas etapas de 
execução do objeto, precedendo a prestação de contas final. 
 
O processo de prestação de contas deverá ser encaminhado, através de ofício, ao Gabinete 
do Prefeito que submeterá o mesmo a Secretaria Municipal de Finanças que requisitará um 
parecer emitido pela UCCI que deverá verificar as exigências contidas nessa Instrução 
Normativa e no Termo de Convênio. 
 
Em caso de pendências, a Secretaria de Finanças enviará cópia do parecer através de 
ofício para o convenente firmando um prazo de 10 (dez) dias para que o mesmo sane as 
irregularidades apontadas ou devolva os recursos, inclusive os da contrapartida e 
rendimentos de aplicação financeira. 
 
Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada ou adimplida 
a obrigação, a Prefeitura de Afonso Cláudio, como Órgão Concedente, ficará impedida de 
firmar novos convênios com o órgão até que sejam sanadas todas as pendências. 
 
Das Vedações 
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É vedado a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal: 
 
I - Celebrar Convênios ou Termos Aditivos para transferência de recursos a Órgãos, a 
Entidades públicas e privadas, ou a pessoas físicas que estejam em mora com a 
administração pública ou inadimplente com outros convênios; 
II - Celebrar Convênios ou Termos aditivos com entidades sem fins lucrativos que não 
atendam a todas as exigências desta Instrução Normativa e aos demais requisitos 
estabelecidos na lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, especialmente quanto ao 
cumprimento das disposições constitucionais e da Lei Complementar federal 101/2000, 
ressalvados os casos de calamidade pública oficialmente declarada. 
III - Celebrar Convênios para o mesmo objeto, exceto quando se tratar de ações 
complementares, devendo ficar consignado que cada parcela se limitará à execução do 
objeto do respectivo Convênio. 
 
É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, no instrumento de Convênio, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilização do agente que der causa, de cláusulas ou condições 
que prevejam ou permitam: 
 
I - A realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II - O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de Órgão ou de Entidades da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, que esteja lotado ou em exercício em 
qualquer dos entes partícipes; 
III - O aditamento do Convênio para alteração do objeto pactuado; 
IV - A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo 
instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
V - A realização ou pagamento de despesas em data posterior ou anterior à sua vigência; 
VI - A realização de despesas com taxas bancárias, inclusive juros por eventual saldo 
negativo da conta bancária; 
VII - A realização de despesas com multas, juros ou correção monetária referente a 
pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do prazo, salvo se decorrer de atraso na 
liberação do recurso pelo Concedente; 
VIII - A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 
A Secretaria Gestora de recursos que estiver inadimplente perante a União fica impedida de 
celebrar convênios, como concedente, até que sejam sanadas todas as pendências. 
 
Nenhum Termo de Convênio será celebrado sem o atendimento a esta Instrução Normativa. 
 
Não se aplicam as exigências desta Instrução Normativa aos instrumentos: 
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I - Cuja execução de um programa, projeto ou atividade, não envolva a transferência de 
recursos entre os partícipes, devendo o Termo de Cooperação ser o instrumento 
preferencialmente utilizado nestes casos; 
II - Celebrados anteriormente a data de sua publicação, devendo ser observadas, neste 
caso, as prescrições normativas vigentes à época de sua celebração; 
III - Homologados regular e diretamente pelo Congresso Nacional naquilo em que as 
disposições dos tratados, acordos e convenções internacionais específicas conflitarem com 
esta Instrução Normativa, quando os recursos envolvidos forem oriundos de fonte de 
financiamento externa. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade de elaborar o Manual 
de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 28 de setembro de 2015. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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Início

Elabora pedido de convênio com os 

seguintes documentos em anexo:

I - Ofício de encaminhamento do 

convenente;

II - Cópia do Documento de 

Identidade e do CPF do dirigente 

da entidade;

III - Comprovante de residência do 

dirigente da entidade;

IV - Cópia da Ata de Posse ou Ato 

de Designação, acompanhada do 

Regimento Interno ou Estatuto 

Social, atualizados, cujo objeto 

demonstre compatibilidade com o 

interesse público, e que seus 

membros da diretoria não 

percebam qualquer espécie de 

remuneração;

V - Cópia do CNPJ da entidade;

VI - Razões que justifiquem a 

formalização do ato de 

transferência voluntária, mediante 

convênio, ajuste, cooperação, 

acordo ou outro instrumento 

congênere;

VII - Descrição completa do objeto 

a ser executado;

VIII - Comprovação do exercício 

pleno dos poderes inerentes à 

propriedade do imóvel, mediante 

certidão emitida pelo cartório de 

registro de imóveis competente, 

quando o ato de transferência 

voluntária tiver por objeto a 

execução de obras ou benfeitorias 

em imóvel;

IX - Conta Corrente zerada da 

entidade onde o recurso deverá ser 

depositado;

X - Certidões de regularidades 

junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade acional – INSS, Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, da Receita Estadual e 

Federal;

Recebe o ofício e analisa o 

pedido

A documentação está 

completa?

Sim

Não

Devolve o pedido apontando as 

irregularidades

Corrige as irregularidades e reenvia o 

pedido



Atendidas as exigências 

previstas, o termo de 

convênio ou outro 

instrumento congênere, 

conterá, no mínimo, as 

seguintes informações:

I - Número do instrumento, 

em ordem sequencial;

II - Razão social, CNPJ e 

endereço da entidade que 

esteja firmando o 

instrumento, bem como a 

respectiva natureza jurídica;

III - Nome completo, 

endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de 

identidade e o CPF dos 

respectivos titulares das 

entidades partícipes do ato 

de transferência voluntária, 

ou daqueles que estiverem 

atuando por delegação de 

competência.

Além das informações acima 

citadas, o ato de 

transferência voluntária 

deverá conter, ainda, o 

seguinte:

I - O objeto e seus 

elementos característicos, 

com a descrição detalhada, 

objetiva, clara e precisa do 

que se pretendem realizar 

ou obter, que integrará o 

ato de transferência 

voluntária, 

independentemente de 

transcrição e 

compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias 

do Município;

II - O valor do repasse e da 

correspondente 

contrapartida, quando 

houver, depositados na 

conta corrente específica de 

movimentação dos recursos, 

e a obrigação de cada um 

dos partícipes, inclusive 

quanto ao pagamento de 

encargos sociais e da 

regularidade da obra, 

quando tratar-se de 

execução de obras ou 

benfeitorias em imóvel;

III - A vigência, que deverá 

ser fixada de acordo com o 

prazo previsto para a 

consecução do objeto e em 

função das metas 

estabelecidas;

IV - A prerrogativa do 

Município de Afonso 

Cláudio, exercida pela 

Secretaria Gestora dos 

recursos, de conservar a 

autoridade normativa e 

Devolve o pedido apontando as 

irregularidades

Corrige as irregularidades e reenvia o 

pedido



Cláudio, exercida pela 

Secretaria Gestora dos 

recursos, de conservar a 

autoridade normativa e 

exercer o controle e a 

fiscalização sobre a 

execução, bem como de 

assumir ou transferir a 

responsabilidade pelo 

mesmo, no caso de 

paralisação ou de fato 

relevante que venha a 

ocorrer, de modo a evitar a 

descontinuidade do serviço;

V - A classificação 

econômica da despesa, de 

acordo com a classificação 

das despesas orçamentárias, 

em conformidade ao ato 

normativo do Poder 

Executivo;

VI - A obrigatoriedade da 

entidade convenente de 

apresentar relatórios da 

execução do objeto do 

Convênio à Secretaria 

Gestora dos recursos, bem 

como do dever de prestar 

contas ao Município de 

Afonso Cláudio dos recursos 

recebidos, no prazo e forma 

estabelecidos no ato de 

transferência voluntária, 

nesta Instrução Normativa e 

em demais atos normativos 

do Município;

VII - A definição do direito 

de propriedade dos bens 

remanescentes na data da 

conclusão ou extinção do 

instrumento e que, em 

razão deste, tenham sido 

adquiridos, produzidos, 

transformados ou 

construídos, respeitado o 

disposto na legislação 

pertinente;

VIII - A faculdade aos 

partícipes do ato de 

transferência voluntária 

para denunciá-lo ou 

rescindi-lo, a qualquer 

tempo, imputando-se-lhes 

as responsabilidades das 

obrigações decorrentes do 

prazo em que tenham vigido 

e creditando-se-lhes, 

igualmente, os benefícios 

adquiridos no mesmo 

período;

IX - A obrigatoriedade de 

restituição de eventual 

saldo de recursos, inclusive 

os rendimentos da aplicação 

financeira ao Município de 

Afonso Cláudio, até a data 

de conclusão ou extinção do 

instrumento de convênio ou 

similar;

X - O compromisso da 

entidade convenente em 

restituir ao Município de 

Afonso Cláudio o valor 

transferido, atualizado 

monetariamente, desde a 

data do recebimento, 

acrescido de juros legais, na 

forma da legislação 

aplicável, nos seguintes 
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monetariamente, desde a 

data do recebimento, 

acrescido de juros legais, na 

forma da legislação 

aplicável, nos seguintes 

casos:

a) Quando não for 

executado o objeto do ato 

de transferência voluntária;

b) Quando não for 

apresentada, no prazo 

exigido, a prestação de 

contas parcial ou final;

c) Quando os 

recursos forem utilizados 

para finalidade diversa da 

estabelecida no ato de 

transferência voluntária, 

formalizado mediante termo 

de convênio ou instrumento 

congênere.

XII - As obrigações das 

partes constantes do ato de 

transferência voluntária;

XIII - A garantia do livre 

acesso dos membros da 

Secretaria Gestora dos 

recursos e da Controladoria 

e Contabilidade do 

Município, além dos 

servidores do Tribunal de 

Contas, a qualquer tempo e 

lugar, a todos os atos e fatos 

relacionados direta ou 

indiretamente com o 

instrumento pactuado, 

quando em missão de 

fiscalização ou auditoria;

XIV - A exigência do 

Município de Afonso 

Cláudio, de que os recursos 

sejam movimentados em 

conta bancária específica, 

em instituição financeira 

oficial, devendo os saldos, 

enquanto não utilizados, 

aplicados conforme dispõe a 

Instrução Normativa 01/97 – 

Secretaria do Tesouro 

Nacional;

XV - A observância, no que 

couber quanto à 

obrigatoriedade de licitação 

para as entidades sujeitas ao 

procedimento licitatório e 

de cotação de preços para 

as entidades não sujeitas ao 

procedimento licitatório.

Fim

Início

Coleta as assinaturas necessárias, 

sendo de todos os partícipes, 

duas testemunhas devidamente 

qualificadas, inclusive o 

interveniente, se houver.
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qualificadas, inclusive o 

interveniente, se houver.

Providenciará a publicação 

do Convênio no Mural da 

Prefeitura no prazo de 10 

(dez) dias contados de sua 

assinatura, contendo os 

seguintes elementos:

I - Espécie, número do 

instrumento, número e ano 

do processo;

II - Identificação dos 

partícipes e respectivo 

número de inscrição no 

CNPJ;

III - O objeto;

IV- Valor do instrumento 

especificando o montante a 

ser repassado pelo 

concedente e o valor da 

contrapartida do 

Convenente, quando 

houver;

V - Indicação da classificação 

orçamentária funcional 

programática (Unidade 

Orçamentária, Programa, 

Projeto/Atividade, Natureza 

de Despesa), fonte de 

recursos, número e data da 

Nota de Empenho, por onde 

correrão as despesas pelo 

concedente;

VI - Data de assinatura do 

instrumento e prazo de 

vigência.

Fim

Início

Requer o repasse das parcelas 

do Convênio, através de Ofício 

próprio, acompanhado das 

certidões anteriormente 

previstas nesta Instrução 

Normativa

Analisa a execução do 

objeto do Convênio e 

providencia a liquidação e 

pagamento do montante 

acordado.

Fim 
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Início

Prepara a prestação de contas em até 30 

(trinta) dias após o vencimento do prazo 

previsto para a aplicação da última 

parcela transferida ou para o 

cumprimento total das obrigações 

pactuadas.

 A prestação de contas será composta da 

seguinte documentação:

a) Ofício de encaminhamento;

b) Cópia do Termo de Convênio;

c) Relação de pagamentos (nome do 

fornecedor, número do documento, 

CNPJ, nota fiscal, valor, data e número do 

cheque);

d) Relação de bens adquiridos quando for 

o caso;

e) Conciliação bancária, mesmo quando o 

saldo for zero;

f) Cópia do termo de aceitação definitiva 

da obra ou serviço de engenharia, 

quando for o caso de obras, atestado 

pelo engenheiro responsável;

g) Cópia de Notas Fiscais, Cheques e 

Extratos.

Envia a prestação de contas para o 

Prefeito, que o encaminhará a Secretaria 

Municipal de Finanças

Recebe a prestação de contas

Requisita parecer à Unidade 

Central de Controle Intenro

Recebe a prestação de contas e 

emite parecer

Devolve a prestação de contas 

para a Secretaria Municipal de 

Finanças

Recebe a prestação de contas 

com o parecer emitido pela 

UCCI

Existem pendências?

Sim

Não

Envia cópia do parecer através 

de ofício para o convenente 

firmando um prazo de 10 (dez) 

dias para que o mesmo sane as 

irregularidades apontadas ou 

devolva os recursos, inclusive 
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de ofício para o convenente 

firmando um prazo de 10 (dez) 

dias para que o mesmo sane as 

irregularidades apontadas ou 

devolva os recursos, inclusive 

os da contrapartida e 

rendimentos de aplicação 

financeira.

Recebe cópia do parecer e providencia as 

devidas correções

Responde por ofício a Secretaria Municipal 

de Finanças 

Recebe a resposta

Existem pendências?

Sim

Não

Arquiva a prestação de contas

Fim



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV Nº 002 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 343/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento 
 
 
I - FINALIDADE  
  
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para a Celebração, 
Acompanhamento, Controle e Prestação de Contas de parcerias formalizadas com o 
Governo Federal e Governo Estadual como Convênios, Termo de Compromisso e Contrato 
de Repasse, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Afonso Cláudio / ES. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
  
Transferência Voluntária 
 
São recursos financeiros repassados pela União ao Município em decorrência da celebração 
de Convênios, Termo de Compromisso e Contrato de Repasse outros instrumentos 
similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços e aquisição de bens de 
interesse comum. 
 
Convênio 
 
São acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 
recursos financeiros de dotações consignadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
da União e tenha como participe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública, 
visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 
cooperação. 
 
Termo de Compromisso 
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Instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal para outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia ou 
entidades públicas para a execução de programas, projetos e atividades de interesse 
recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal 
e da União. 
 
Contrato de Repasse 
Instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se 
processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, atuando como 
mandatário da União. 
 
Concedente 
 
Administração Pública Federal ou Estadual, responsável pela transferência de recursos 
financeiros e pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do 
objeto pleiteado. 
 
Convenente 
 
Órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, com o qual a 
administração pública pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse 
recíproco. 
 
Objeto 
 
Descrição sintética da finalidade da transferência dos recursos, compatível com o nível de 
conhecimento acerca da extensão do produto do Convênio, Contrato de Repasse ou Termo 
de Compromisso, observando o programa de trabalho e suas finalidades, de forma a 
preservar o investimento e atingir seu objetivo. 
 
Termo Aditivo 
 
Instrumento que tem por objetivo a modificação de Contratos em vigência, podendo ser 
usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, repactuações. O 
qual deve ser enumerado sequencialmente. 
 
Plano de Trabalho 
 
O Convenente manifestará seu interesse em celebrar instrumentos regulados por programas 
de Governo disponível no Orçamento da União, apresentando o Plano de Trabalho em 
sistema integrado de gestão administrativa, sendo SICONV – Governo Federal e SIGA – 
Governo Estadual, em conformidade com o programa e suas diretrizes disponíveis nestes 
sistemas. 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
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2. Lei Federal n° 8.666 de 1993; 
3. Lei Federal nº. 12.919 de 24 de dezembro de 2013; 
4. Lei Federal n° 101/2000; 
5. Portaria Interministerial n° 507, de 24 de novembro de 2011; 
6. Demais legislações pertinentes ao tema. 
 
V - RESPONSABILIDADES  
  
Secretaria Municipal de Planejamento: 
 
I - Implementar a Instrução Normativa, mantendo-a atualizada e supervisionar sua 
aplicação; 
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 
III - Promover a gestão dos programas, projetos e atividades, mediante: 

a) Monitoramento, acompanhamento e fiscalização do Convenio, contrato de 
Repasse e Termo de Compromisso, além da avaliação da execução, análise e 
manifestação nas prestações de contas; 

 
Ao convenente compete: 
 
I - encaminhar à concedente suas propostas por meio de plano de trabalho, na forma e 
prazos estabelecidos; 
III - elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 
documentação jurídica e institucional necessária à celebração do convênio, termo de 
compromisso e contrato de repasse, de acordo com os programas, bem como apresentar 
documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de 
projetos emitidos pelo órgão ambiental competente; 
IV - executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com 
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 
V - assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos 
produtos e serviços, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos 
programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam 
comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo 
concedente ou pelos órgãos de controle; 
VI - realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei nº 
8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos 
procedimentos legais, a suficiência do projeto, da planilha orçamentária discriminativa do 
percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizado e o respectivo detalhamento 
de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles; 
VII - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de 
execução ou fornecimento - CTEF; 
VIII - no caso dos entes municipais e do Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito 
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Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pelo concedente, como forma de 
incrementar o controle social, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a 
notificação por meio eletrônico; 
IX- operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do convênio, após a execução do convênio; 
X - prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do 
objeto do convênio; 
XI - fornecer à concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas 
para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo; 
XII - prever no edital de licitação e no contrato de execução ou fornecimento - CTEF que a 
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre 
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 
conveniado; 
XIII - realizar no SICONV e/ou SIGA os atos e os procedimentos relativos à formalização, 
execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de 
contas especial dos convênios, contrato de repasse e termo de compromisso; 
XIX - instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade 
na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, comunicando tal fato ao 
concedente; 
XVIII - registrar no SICONV e/ou SIGA o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela 
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada 
licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o contrato e 
seu extrato e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos 
projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições. 
 
Ao concedente compete: 
 
I - Para a celebração dos instrumentos regulados em Portaria com entes públicos, com vista 
a selecionar projetos e órgãos ou entidades públicas que tornem mais eficaz a execução do 
objeto, com a descrição dos programas a serem executados de forma descentralizada e 
critérios objetivos para a seleção do convenente, com base nas diretrizes e nos objetivos 
dos respectivos programas com análise das propostas; 
II - O concedente analisará a proposta de trabalho e no caso da aceitação realizará o pré-
empenho, que será vinculado à proposta e só poderá ser alterado por intermédio do 
SICONV e/ou SIGA, atendendo às exigências para efetivação do cadastro e incluindo o 
Plano de Trabalho no SICONV e ou SIGA, informando ao convenente das exigências e 
pendências verificadas; 
III - O acompanhamento da execução pelo concedente será realizado por metas 
componentes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de 
execução do objeto aprovado pelo concedente; 
IV - É de responsabilidade do concedente para a celebração de convênios, a existência de 
dotação orçamentária específica no orçamento do concedente, a qual deverá ser 
evidenciada no instrumento, indicando-se a respectiva nota de empenho; 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

V - É obrigação do concedente prorrogar "de ofício" a vigência do instrumento antes do seu 
término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso verificado; 
VI - A celebração do convênio será precedida de análise e manifestação conclusiva pelos 
setores técnico e jurídico do órgão ou da entidade concedente, segundo suas respectivas 
competências, quanto ao atendimento das exigências formais; 
VII - Transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observados as 
parcelas e a periodicidade contidas no cronograma de desembolso; 
VIII - apoiar os procedimentos técnicos e operacionais necessários para a execução do 
objeto, prestando assistência ao CONVENENTE; 
IX - analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos. 
 
Das Vedações 
Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante do CONVENENTE, 
para: 
 
I - Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal 
de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria 
ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas; 
III - Alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto 
pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcional idade do objeto 
contratado; 
IV - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento; 
V - Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
VI - Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às 
multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente, e desde que 
os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 
VII - Transferir recursos para clubes, associações de servidores, entidades religiosas ou 
quaisquer entidades congêneres, exceto para creches, escolas para o atendimento pré-
escolar e instituições de saúde; 
VIII - Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho; 
IX - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a aplicação financeira de recursos recebidos 
por descentralização de crédito; 
X - É vedada a celebração de outros convênios com o mesmo objeto deste convênio, exceto 
ações complementares; 
XI - Formalizar convênios, contratos de repasse e termo de compromisso com entidades 
privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de Poder ou do 
Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 
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XII - Formalizar convênios, contratos de repasse e termo de compromisso com órgão ou 
entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros 
convênios celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou 
irregular em qualquer das exigências em Portaria; 
XIII - Formalizar convênios, contratos de repasse e termo de compromisso com pessoas 
físicas ou entidades privadas com fins lucrativos; 
XIV - Formalizar convênios, contratos de repasse e termo de compromisso com entidades 
privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, nos últimos três anos, 
atividades referentes à matéria objeto do convênio; 
XV - celebrar convênios, contrato de repasse e termo de compromisso com objeto que 
englobe vários programas e ações federais a serem executados de forma descentralizada, 
devendo o objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a 
serem realizadas com os recursos federais. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
Da Formalização 
 
I - A celebração do convênio, contrato de repasse e termo de compromisso será precedida 
de análise e manifestação conclusiva pelos setores técnico e jurídico do órgão ou da 
entidade concedente, segundo suas respectivas competências, quanto ao atendimento das 
exigências formais. 
II - Assinarão, obrigatoriamente, o convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso 
os partícipes. 
III - A eficácia de convênios, contrato de repasse ou termo de compromisso fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será 
providenciada pelo concedente, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 
IV - Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e 
fiscalização da execução e a prestação de contas dos convênios será dada publicidade em 
sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios, SICONV e/ou SIGA. 
 
Da Liberação dos Recursos 
 
A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto 
do instrumento. 
 
Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio 
exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União e, enquanto não 
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 
 
I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu 
uso for igual ou superior a um mês; e 
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 
lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos 
menores; 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

III - estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 
 
Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no objeto do 
convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os 
recursos transferidos. 
 
Da Prestação de Contas 
 
O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida em Convenio, Contrato de 
Repasse e/ou Termo de Compromisso estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular 
aplicação, observando-se o seguinte: 
I - o prazo para apresentação das prestações de contas será de até 60 (sessenta) dias após 
o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto; 
 
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à 
entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a apresentação da 
prestação de contas; 
 
O concedente deverá registrar no SICONV e/ou SIGA o recebimento da prestação de 
contas; 
 
A análise da prestação de contas será feita no encerramento do convenio, cabendo este 
procedimento ao concedente com base na documentação registrada no SICONV e/ou SIGA, 
não se equiparando a auditoria contábil; 
 
A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do 
objeto. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
É obrigatória a utilização dos indicadores de eficiência e eficácia para aferição da 
qualificação técnica e capacidade operacional da administração pública. 
 
Todos os atos referentes à celebração, execução, acompanhamento e fiscalização dos 
convênios, contrato de repasse e termo de compromisso deverão ser realizados e 
registrados em módulo específico do SICONV e/ou SIGA. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Afonso Cláudio, 29 de setembro 2015. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimento para a Celebração, Acompanhamento, Controle e Prestação de Contas de parcerias formalizadas com o 

Governo Federal e Governo Estadual como Convênios, Termo de Compromisso e Contrato de Repasse
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Início

A celebração do convênio, contrato de 

repasse e termo de compromisso será 

precedida de análise e manifestação 

conclusiva pelos setores técnico e jurídico 

do órgão ou da entidade concedente, 

segundo suas respectivas competências, 

quanto ao atendimento das exigências 

formais.

Assinam, obrigatoriamente, o convênio, 

contrato de repasse ou termo de 

compromisso

Assinam, obrigatoriamente, o 

convênio, contrato de repasse ou 

termo de compromisso

Identifica a disponibilidade de celebração do 

convênio, contrato de repasse e termo de 

compromisso 

Havendo disponibilidade, procede com o 

pedido

Publica o respectivo extrato no Diário 

Oficial da União no prazo de até 20 (vinte) 

dias a contar de sua assinatura

Aos atos de celebração, alteração, liberação 

de recursos, acompanhamento e fiscalização 

da execução e a prestação de contas dos 

convênios será dada publicidade em sítio 

eletrônico específico denominado Portal dos 

Convênios, SICONV e/ou SIGA

Fim

Início

A liberação de recursos obedecerá ao 

cronograma de desembolso previsto no 

Plano de Trabalho e guardará consonância 

com as metas e fases ou etapas de 

execução do objeto do instrumento

Os recursos serão depositados e geridos na 

conta bancária específica do convênio 

exclusivamente em instituições financeiras 

controladas pela União e, enquanto não 

empregados na sua finalidade, serão 
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Os recursos serão depositados e geridos na 

conta bancária específica do convênio 

exclusivamente em instituições financeiras 

controladas pela União e, enquanto não 

empregados na sua finalidade, serão 

obrigatoriamente aplicados:

I - em caderneta de poupança de instituição 

financeira pública federal, se a previsão de 

seu uso for igual ou superior a um mês; e

II - em fundo de aplicação financeira de curto 

prazo, ou operação de mercado aberto 

lastreada em título da dívida pública, quando 

sua utilização estiver prevista para prazos 

menores;

III - estar em situação regular com a execução 

do Plano de Trabalho.

Os rendimentos das aplicações financeiras 

somente poderão ser aplicados no objeto do 

convênio, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas 

para os recursos transferidos.

Fim

Início

Presta contas da sua boa e regular aplicação, 

observando-se o seguinte:

I - o prazo para apresentação das prestações 

de contas será de até 60 (sessenta) dias após 

o encerramento da vigência ou a conclusão da 

execução do objeto;

II - Os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas 

nas aplicações financeiras realizadas, não 

utilizadas no objeto pactuado, serão 

devolvidos à entidade ou órgão repassador 

dos recursos, no prazo estabelecido para a 

apresentação da prestação de contas;

Registra no SICONV e/ou SIGA a prestação de 

contas

Registra no SICONV e/ou SIGA o 

recebimento da prestação de contas

A análise da prestação de contas será feita 

no encerramento do convenio, com base 

na documentação registrada no SICONV e/

ou SIGA, não se equiparando a auditoria 

contábil

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV Nº 003 

 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 26/03/2015. 
Ato de aprovação: Decreto N° 124/2015 
Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Disciplinar e normatizar os procedimentos de controle e acompanhamento os Consórcios. 
Verificar o cumprimento da Lei Federal nº. 11.107/2005 no que diz respeito às associações 
públicas. Atender os dispositivos contidos na Constituição Federal. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta 
 
 
III - CONCEITOS  
  
Consócios Públicos: Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais 
entes da federação, para a realização de objetivos de interesse comum, em qualquer área. 
Os consócios podem discutir formas de promover o desenvolvimento regional, gerir o 
tratamento de lixo, saneamento básico da região, saúde, abastecimento e alimentação ou 
ainda execução de projetos urbanos.  
 
Plano de aplicação: destina-se a conter a previsão de bens e serviços (Tipo de Despesa) 
que serão obtidos para a realização do convênio. Devem ser mencionados o custo estimado 
e demais dados sobre os bens e serviços a serem adquiridos/contratados com o valor global 
do convênio (repasse + contrapartidas). 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Lei Federal nº. 11.107/2005; 
2. Lei Federal 4.320/64; 
3. Constituição Federal de 1988; 
4. Constituição do Estado do ES e demais legislações pertinentes ao assunto. 
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V - RESPONSABILIDADES  
  
São responsabilidades da Secretaria de Planejamento como unidade responsável pela 
Instrução Normativa: 
 
I. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
II. Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
III. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Compete ao Conselho Deliberativo e Diretor: 
 
I. Aprovar o planejamento estratégico do consórcio; 
II. Definir as políticas patrimonial e financeira e aprovar os programas de investimento do 
consórcio; 
III. Deliberar sobre a inclusão e exclusão de sócios; 
IV. Apreciar as contas do exercício anterior, prestadas pela Presidência e Secretaria 
Executiva, com parecer prévio do Conselho Fiscal; 
V. Deliberar sobre as quotas de contribuição dos municípios consorciados; 
VI. Contratar auditoria externa para analisar o desenvolvimento das operações do consórcio, 
se necessário. 
 
São de responsabilidades dos Representantes do Conselho Técnico: 
 
I. Controlar as ações e atividades definidas no Plano de Aplicação; 
II. Acompanhar as ações e atividades definidas no Plano de Aplicação; 
III. Confeccionar relatório de acompanhamento das ações e atividades definidas no Plano de 
Aplicação; 
IV. Confeccionar relatório de sugestão de melhorias das ações e atividades do Plano de 
Aplicação. 
 
São responsabilidades do Conselho de Prefeitos ou órgão equivalente: 
 
I. Analisar os relatórios de ações e atividades do Plano de Aplicação 
II. Apresentar, analisar e votar a aprovação do Plano de Aplicação e as sugestões de 
melhorias 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
A estrutura da Administração do consórcio é formada na maioria por membros eleitos, com 
mandatos de duração de 2 (dois) anos, as decisões são tomadas com a aprovação da 
maioria. 
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Estrutura recomendada: 
 
I. Conselho Diretor ou Conselho Deliberativo; 
II. Conselho Fiscal; 
III. Grupo de Apoio; 
IV. Secretaria Executiva; 
V. Câmaras Técnicas. 
 
É facultado a qualquer tempo, o ingresso de novos associados, e a critério do Conselho 
Diretor, que se fará por termo aditivo. 
 
Da Finalidade do Conselho 
 
Promover formas articuladas de planejamento e execução de ações e serviços com vistas 
ao cumprimento dos princípios de integridade, equidade e universalidade do atendimento no 
território comum do consórcio; 
 
Representar o conjunto dos Municípios que integram, em assuntos de interesse comum, 
perante quaisquer outras entidades do direito público e privado, nacional e internacional; 
 
Desenvolver serviços e atividades de interesse dos Municípios consorciados, de acordo com 
programa de trabalho aprovado pelo conselho Diretor; 
 
Planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a promover e acelerar o 
desenvolvimento socioeconômico da região compreendida pelos municípios consorciados, 
objetivando promover o bem estar dos habitantes da região; 
 
Promover a melhoria da qualidade de vida da população residente nos municípios 
integrantes do Consórcio. 
 
Do Patrimônio e Dos Recursos Financeiros 
 
Constituem recursos financeiros dos consórcios: 
 
I. A quota de contribuição dos municípios integrantes aprovada pelo Conselho Diretor; 
II. Os auxílios, contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou 
particulares; 
III. Os saldos do exercício; 
IV. As doações e legados; 
V. As rendas eventuais inclusive resultante de deposito de capitais; 
VI. O produto de alienação de seus bens. 
 
Do Parecer da Comissão de Patrimônio 
 
O parecer da Comissão de Patrimônio poderá ser: 
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I. De doação de alguns bens; 
II. De recuperação de outros; 
III. De alienação através de Leilão Oficial; 
IV. De inutilização. 
 
Em qualquer um dos casos sugeridos pela Comissão de Patrimônio, o parecer deverá ser 
homologado pelo Conselho dos Prefeitos, e deverão ser seguidos os procedimentos 
adequados a cada sugestão aprovada. 
 
Da Receita dos Repasses 
 
Os repasses efetuados pelos Municípios membros do Consórcio, deverão ser testados 
quanto ao cumprimento do valor conveniado com cada um dos Municípios, bem quanto ao 
prazo estipulado para o repasse. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Antes de iniciar qualquer auditoria no Consórcio, os membros do Controle Interno deverão 
conhecer plenamente as disposições contidas no Estatuto de Formação do Consórcio. 
 
A equipe de Controle Interno responsável pela auditoria no Consórcio será aquela 
determinada pela Assembleia Geral do Conselho de Prefeitos, podendo ser composta por 
mais de uma unidade de Controle Interno dos Municípios membros ou ainda a unidade de 
Controle Interno responsável pela auditoria no Consórcio será aquela do Município em que o 
Prefeito seja o Presidente do Consórcio. 
 
Ressalva-se os casos onde existe outra determinação expressa pelo Tribunal de Contas do 
Estado – TCE. Os papéis de trabalho originados pela auditoria no Consórcio, deverão ficar 
arquivados junto ao Controle Interno que executou a auditoria. O Conselho Fiscal do 
Consórcio, se julgar necessário, poderá solicitar cópias dos papéis de trabalho ao Controle 
Interno. 
 
Os consórcios terão sua duração indeterminada. 
Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deverá ser solucionada junto a Unidade 
Central de Controle Interno - UCCI. 
 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 26 de março de 2015. 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 001 

 

 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 18/11/2016. 

Ato de aprovação: Decreto N° 344/2016 

Versão Anterior: 2015 

Unidade Responsável: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

I - FINALIDADE  
 

A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de licenciamento, 

contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de 

engenharia, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Afonso Cláudio. 

 

II - ABRANGÊNCIA  
 

Abrange a todas as Secretarias Municipais, bem como o poder executivo municipal de 

Afonso Claudio, seja da Administração direta e/ou indireta. 

 

III - CONCEITOS  
 
Para os fins desta Instrução Normativa considera-se Fiscalização a atividade exercida 
de modo sistemático pelo contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e Administrativas, em todos os 
seus aspectos. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 

1. Lei Orgânica Municipal; 

2. Código Municipal de Posturas; 

3. Código Municipal de Obras; 

4. Plano Diretor Municipal; 

5. Código Florestal Brasileiro; 

6. Lei Complementar nº 101/00; 

7. Lei 4320/64; 

8. Lei 8666/93, e demais legislações pertinentes ao assunto. 

 

V - RESPONSABILIDADES  
 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-
4000 

a) Verificar se a despesa tem adequação na LOA-Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o PPA-Plano Plurianual e com a LDO- Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 

b) Verificar se o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a 

Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias; 

 

c) Nomear formalmente um servidor responsável pelo gerenciamento, fiscalização, 

acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia, 

devendo ser habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA; 

 

d) Deliberar quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação, ou quanto à 

sua dispensa ou inexigibilidade; 

 

e) Celebrar os contratos administrativos para a realização das obras e serviços no 

caso de execução indireta, ou fornecimento de materiais no caso de execução direta; 

 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 
 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle. 
 
Inerentes ao SCP, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 
dos controles. 
 

Do Setor de Planejamento 
 

a) Encaminhar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da 

execução do projeto; o alvará de construção; e a matrícula da obra ou serviço junto ao 

INSS, ao departamento de compras e licitações, para que possa ser montado o 

processo da obra; 

 

b) Elaborar os levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e 

especificações técnicas necessárias à realização de obras e serviços de engenharia; 

elaborar planilha do orçamento básico e do orçamento final; 

 
Do Departamento de Licitações 
 
a) Elaborar instrumento convocatório (edital), na forma do art. 40 da Lei 8.666/93. 
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b) Receber do Setor de Engenharia a ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica do CREA, da execução do projeto e iniciar a montagem do processo da obra 

licitada. 

 

c) Informar o responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao 

Sistema GEOOBRAS - TCE/ES assuntos relativos a convites, ou editais; contratos e 

suas alterações; 

 

Quando execução indireta devera conter, nota fiscal e medição devidamente assinada 

pelo engenheiro e atestada pelo servidor designado para tal função, ou pelo Secretário 

da Pasta, encaminhando ao Departamento de Contabilidade, os seguintes 

documentos, conforme o caso: 

 
a) Em todas as medições: 

 

 Nota Fiscal; 

 Planilha de Medição; 

 Declaração de Cadastramento no Sistema GEO-OBRAS; 

 Prova de Recolhimento junto ao FGTS; 

 Folha de Pagamento; 

 Certidão Negativa do INSS – CND; 

 Certidão Negativa do FGTS – CRF; 

 Relatório fotográfico; 

 Informação do Secretário. 

 

b) Somente na Primeira Medição: 
 

• ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA de execução; 

• Alvará de Construção e/ou Portaria de Aprovação de projeto; 

• Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico do 

INSS) 

• Seguro de execução (apólice) 

 

c) Somente na última medição: 
 
• Certidão Negativa da Obra – (CEI); 

 

Do Fiscal de Obras 
 

 Receber designação para fiscalização da obra, através de ato formal, obter cópia 

da documentação exigida para cada tipo de obra e emitir ART de fiscalização; 

 

 Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, 

segundo procedimentos definidos no Edital e no Contrato, e o estabelecido na 

legislação em vigor; 
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 Comunicar ao responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao 

Sistema GEO-OBRAS TCE/MT, assuntos relativos à situação das obras e serviços 

de engenharia - inícios, medições, paralisações, reinícios e recebimentos. 

 

 Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no canteiro de 

obras, tais como: placa de obra, licenças e alvarás, conjunto completo de plantas, 

memoriais, especificações, detalhes da construção, diário de obra e ART´s; 

 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato (execução indireta), ou com a execução da obra, (execução direta), 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

 

 Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte, verificando e 

aprovando os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras; 

 

  Solicitar decisões e providências a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes; 

 

 Promover a medição de obras ou de serviços de engenharia quando motivada por 

solicitação da contratada, assinando os laudos de medições; Lavrar o Termo de 

Recebimento Provisório; 

 

 Observar, no recebimento de obras, a legislação municipal no que se refere à 

obtenção do habite-se e das ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone 

etc., quando pertinentes; 

 

 Opinar sobre aditamentos contratuais; 

 

 Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 

que por ali transitam, de acordo com a norma própria de cada obra (ABNT), 

sugerindo as correções necessárias, nos casos de execução direta; 

 

 Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior imediato e à 

contratada, as diferenças, se observadas, no andamento das obras; 

 

 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 

 

 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequado sou inaplicáveis aos serviços e obras; 

 

 Verificar e aprovar os desenhos de como construído (“as built”) elaborados pela 

Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de 

modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 
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Auxiliar no arquivamento da documentação da obra, para que a Pasta de Obra tenha, 

dentre outros, os seguintes documentos, em originais ou cópias, bem como, poderão 

ser utilizados, como auxílio, sistemas informatizados: 

 

a) Licenças ambientais, quando for o caso; 

b) Licenças para Construir, incluindo o Alvará Municipal; 

c) Orçamento básico; 

d) Atos de anulação (cancelamento) da licitação, quando for o caso; 

e) Projetos, especificações, memoriais descritivos, e ensaios geotécnicos, com as 

respectivas alterações, se foro caso; 

f) Cronogramas físicos e financeiros 

g) Contrato ou instrumento; ou Nota Empenho; 

h) Ordem de Serviço; 

i) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (projeto, execução, fiscalização, 

etc.); 

j) Aditivos contratuais, com justificativas e, quando for o caso, Atas e Decisões da 

Administração; 

k) Orçamento do aditamento se houver; 

l) Atos referentes à rescisão ou sustação contratual, quando for o caso; 

m) Medições e laudos de execução física; 

n) Registros e comunicações entre a fiscalização e a contratada; 

o) Comunicações da fiscalização ao superior imediato da ocorrência de circunstâncias 

que sujeitam a contratada a multa ou, mesmo a rescisão contratual; 

p) Ordem de paralisação se houver; 

q) Ordem de serviço; 

r) Registros fotográficos; 

s) Termo de Recebimento Provisório; 

t) Termo de Recebimento Definitivo / atestado de conclusão da obra. 

VI - PROCEDIMENTOS  
 

Das Obras Públicas 
 

Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de planejamento 

(PPA, LDO e LOA), no grupo Despesas de Capital, conforme dispõe a Lei Federal N.º 

4.320/1964 e Lei Complementar Federal N.º 101/2000. 

 

O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências 

dispostas na Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações. 
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Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído com a 

seguinte documentação prevista na lei pertinente: 

 

 Projeto Básico;  
 

 Projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade competente; 

 ART- Anotação de Responsabilidade Técnica (Construção do Projeto); 
 

 Cronograma físico-financeiro da obra; 
 

 Memorial descritivo da obra; 
 

 Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, (se for necessário); 
 

 Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o 

caso. 

 

Do Projeto Básico 
 

 O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e 

ambientais, plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global 

da obra, quando for o caso. 

 

 Deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Engenheiro 

responsável, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977. 

 

 Ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I, §2º, 

artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

 Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, 

conforme dispõe o artigo 12, da Lei Federal N.º 8.666/1993: segurança, 

funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, 

conservação e operação, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e 

operação, impacto ambiental. 

 

Do Projeto Executivo/Da Execução da Obra 
 

 A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal 

designado em contrato. 

 Deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do (s) responsável (is) 

pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 

6.496/1977. 

 

 Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro 

Específico do INSS – CEI da obra. 
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 A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

 Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser 

inspecionados pela fiscalização, com objetivo do atendimento às especificações, 

conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993. 

 

 Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, 

acompanhamento da execução e realização das anotações pertinentes à 

fiscalização e/ou qualquer outro fato superveniente que vier a ocorrer. 

 
Do Licenciamento de Obras Públicas 
 

Com relação ao licenciamento, o Município de Afonso Cláudio ainda não realiza o 

licenciamento ambiental das atividades de impacto local, sendo esta função dos 

órgãos Estaduais IEMA e IDAF. 

 

Desta forma a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe as solicitações de 

licenciamento, ficando o responsável Técnico da abertura ao processo e confecções 

de projetos ambientais (PCA, PRAD, dentre outros) e encaminha aos órgãos 

Licenciadores para a emissão das licenças. 

 

Depois de concluído o processo de licenciamento é emitido à licença e após a 

Secretaria de Meio Ambiente encaminha para a Secretaria de Planejamento. 

 

Da Fiscalização de Obras Públicas 
 
Para verificação dos serviços o fiscal e/ou o Engenheiro civil se desloca à obra para 

verificar se os serviços estão sendo executados conforme as exigências, descrito na 

cláusula contratual. 

 

Se não estiver adequada à condução dos serviços/obras, emitirá notificação 

solicitando à contratada que faça as correções necessárias para sanar o problema; 

 

A contratada recebe a Notificação de irregularidades detectadas e solicitação das 

correções necessárias: 

 
a) Verifica quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços; 

 

b) Se a empresa discordar dos apontamentos encaminha Ofício ao Diretor 

responsável justificando e ou esclarecendo os apontamentos feitos pelo fiscal. 

 

c) O Diretor responsável analisará as justificativas apresentadas pela Contratada 

e o relatório realizado pelo fiscal (caso seja necessário, verificará a obra in 
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loco) e, emitirá Relatório Técnico acatando ou não as justificativas 

apresentadas pela empresa, e enviará cópia à contratada e ao Secretário. 

 

 

Caso a contratada não concorde com o parecer do Diretor responsável, ela poderá 

requerer a reconsideração que será apreciada pelo Secretário, que poderá: 

 
a) Acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; 

b) Diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à Empresa, 

Aplicação de Multas, e Rescisão Contratual junto a DCL e outras previsões 

legais cabíveis. 

 

O Fiscal executará as medições mensais e encaminhará ao Diretor responsável pela 

execução, que fará a avaliação e submeterá a apreciação do Secretário – medição 

que será assinada pelo Fiscal, Diretor e Secretário; 

 

Elaborada a medição mensal, o diretor entregará uma via ao fiscal, uma ao C.A.F., e 

outra para a contratada; 

 

A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição mensal, as certidões de 

Regularidade Fiscal e encaminha ao C.A.F. 

 

O C.A.F. recebendo a nota fiscal e as certidões de Regularidade Fiscal e condições de 

habilitação realizarão os procedimentos para efetuar os pagamentos (confere se a NF 

está assinada, a medição, o contrato, o empenho, verifica se consta no processo a 

ART do Fiscal e da empresa executora, confere se na medição consta o relatório 

fotográfico), repetindo essa operação até o término da obra; 

 

Posterior, atendidas as normas procede-se a liquidação; 

 

O CAF procederá a liberação da Programação de Desembolso – PD, no sistema 

SIPLAG; 

 

A informação é enviada a Secretaria de Finanças, como órgão responsável por efetuar 

a ordem bancaria; 

 

Com esses procedimentos a Secretaria Municipal de Finanças faz o pagamento ou 

quitação daquela medição da obra/serviço. 

 

O processo de pagamento é enviado ao setor responsável pelo lançamento dos 

documentos no GeoObras; 

 

Ao termino do Contrato serão adotados procedimentos para recebimento provisório e 

posterior recebimento definitivo, o diretor responsável distribuirá as vias; 
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Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra, pelo 

Diretor Responsável e pelo Secretário da pasta. 

 

Se em 90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver problemas com a 

obra executada, faz-se o recebimento definitivo (assinada pelo o fiscal, pelo Diretor 

responsável e pelo Secretário), e finalizando o processo de fiscalização com o 

recebimento definitivo da obra. 

 

O recebimento provisório e o definitivo, não eximem o responsável pela execução da 

Obra/Serviços, dos prazos de Garantia legal estabelecidos no art. 618 Código Civil, e 

Manual de Obras do CREA. 

 

O CAF procede ao arquivamento do processo. 

 

Das Medições e Pagamentos 
 
a) A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para 

a liberação de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato. 

 

b) Para o pagamento das medições da obra, deverá ser exigida pelo CAF a 

comprovação do recolhimento do INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia 

da GFIP. 

 

c) Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com o previsto no 

Projeto Básico, na planilha de cronograma físico-financeiro da obra e com os 

serviços realizados. 

 

d) O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá 

manter anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, conforme dispõe o § 1º, art. 67, da Lei Federal nº. 

8.666/1993. 

 

e) O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá 

encaminhar relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que 

venham a ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo ou prazo da 

obra, conforme dispõe o § 2º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

f) A Secretaria Municipal de Finanças manterá arquivo com a documentação da 

execução do contrato e os previstos nessa Instrução Normativa. 

Do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra 
 

O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, 

conforme alínea “a”, inciso I, art. 73, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
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O recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após 

o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei Federal N.º 

8.666/1993. 

 

O prazo máximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisório e o Termo 

de Recebimento Definitivo deverá ser em até 90 (noventa) dias. 

 

Todas as medições, Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento 

Definitivo das obras, deverão ser arquivados na Secretaria de Finanças, bem como os 

respectivos contratos e aditivos, inclusive de seus arquivos digitais que deverão ser 

encaminhados para inserção no sistema GeoObras. 

 

Das Informações a Contabilidade e Patrimônio 
 

As informações de conclusão de obras deverão ser encaminhadas obrigatoriamente 

pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, através da Unidade de Engenharia à 

Contabilidade, para proceder aos registros contábeis de incorporação das obras na 

Contabilidade com cópia ao Patrimônio. 

 

Quando se tratar de obras que não são incorporáveis a Contabilidade não fará os 

registros de incorporação. 

 

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deverá encaminhar ao Patrimônio para fins 

registro e tombamento das obras concluídas a Certidão de Conclusão da obra, 

acompanhada da Certidão Negativa de Débitos do INSS - CND da obra. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos 

do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SPO Nº 001/2014), bem 

como de manter o processo de melhoria contínua.  

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 07 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 

 



Procedimentos de licenciamento, contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de 

engenharia

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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Início

Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), no grupo Despesas de Capital, 

conforme dispõe a Lei Federal N.º 4.320/1964 e Lei Complementar Federal N.º 101/2000.

O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências dispostas na Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações.

Para a abertura do processo licitatório de obras públicas deverá ser instruído com a seguinte documentação prevista na lei pertinente:

- Projeto Básico; 

- Projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade competente;

- ART- Anotação de Responsabilidade Técnica (Construção do Projeto);

- Cronograma físico-financeiro da obra;

- Memorial descritivo da obra;

- Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, (se for necessário);

- Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso.

Fim

Início

O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais, plantas e especificações técnicas, 

orçamento detalhado do custo global da obra, quando for o caso.

Ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I, §2º, artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Engenheiro responsável, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal 

N.º 6.496/1977.

Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme dispõe o artigo 12, da Lei Federal N.º 8.666/

1993: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, possibilidade de 

emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação, impacto 

ambiental.

Fim
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Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser inspecionados pela fiscalização, com objetivo do atendimento às 

especificações, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993.

A execução da obra/contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal designado em contrato.

Deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do (s) responsável (is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da 

Lei Federal N.º 6.496/1977.

Início

A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o artigo 66 da 

Lei Federal N.º 8.666/1993.

Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro Específico do INSS – CEI da obra.

Com relação ao licenciamento, o Município de Afonso Cláudio ainda não realiza o licenciamento ambiental das atividades de impacto 

local, sendo esta função dos órgãos Estaduais IEMA e IDAF.

Desta forma a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe as solicitações de licenciamento, ficando o responsável Técnico da abertura 

ao processo e confecções de projetos ambientais (PCA, PRAD, dentre outros) e encaminha aos órgãos Licenciadores para a emissão das 

licenças.

Depois de concluído o processo de licenciamento é emitido à licença e após a Secretaria de Meio Ambiente encaminha para a Secretaria 

de Planejamento.

Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, acompanhamento da execução e realização das anotações pertinentes 

à fiscalização e/ou qualquer outro fato superveniente que vier a ocorrer.

Fim

Início

Fim
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CONTRATADA DIRETOR RESPONSÁVEL C.A.F. SEC. DE FINANÇAS
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será apreciada pelo Secretário

O Secretário analisa o pedido 

da contratada

Acata a defesa?

Não

Sim

Fim

Diante da gravidade dos 

apontamentos, requerer a 

Advertência à Empresa, 

Aplicação de Multas, e Rescisão 
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previsões legais cabíveis.
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Aprecia as medições mensais e 

as assina

Recebe uma via da medição 

mensal
Recebe uma via da medição mensal

Emite a nota fiscal relativa à 

medição mensal, as certidões 

de Regularidade Fiscal e 

encaminha ao C.A.F

O C.A.F. recebendo a nota fiscal e 

as certidões de Regularidade Fiscal 

e condições de habilitação 

realizarão os procedimentos para 

efetuar os pagamentos (confere se 

a NF está assinada, a medição, o 

contrato, o empenho, verifica se 

consta no processo a ART do Fiscal 

e da empresa executora, confere se 

na medição consta o relatório 

fotográfico), repetindo essa 

operação até o término da obra

Procede a liberação da 

Programação de Desembolso – PD, 

no sistema SIPLAG 

A informação é enviada a 

Secretaria de Finanças, como órgão 

responsável por efetuar a ordem 

bancaria

Recebe a informação e faz a 

liquidação e pagamento ou 

quitação daquela medição da 

obra/serviço

O processo de pagamento é 

enviado ao setor responsável 

pelo lançamento dos 

documentos no GeoObras

Fim
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Início

Elabora e Termo de 

Recebimento Provisório

Ao termino do Contrato serão 

adotados procedimentos para 

recebimento provisório e 

posterior recebimento 

definitivo, o diretor 

responsável distribuirá as vias

Assina o Termo de 

Recebimento Provisório

Assina o Termo de 

Recebimento Provisório

Assina o Termo de 

Recebimento Provisório

Se em 90 (noventa) dias após o 

recebimento provisório não 

houver problemas com a obra 

executada, faz-se o 

recebimento definitivo 

(assinada pelo o fiscal, pelo 

Diretor responsável e pelo 

Secretário), e finalizando o 

processo de fiscalização com o 

recebimento definitivo da obra

Assina o Recebimento 

Definitivo

Assina o Recebimento 

Definitivo

Assina o Recebimento 

Definitivo

O recebimento provisório e o 
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O recebimento provisório e o 

definitivo, não eximem o 

responsável pela execução da 

Obra/Serviços, dos prazos de 

Garantia legal estabelecidos no 

art. 618 Código Civil, e Manual 

de Obras do CREA.

Envia o processo ao CAF para 

arquivamento

Efetua o arquivamento do processo

Fim

Início

Para o pagamento das medições da 

obra, deverá ser exigida pelo CAF a 

comprovação do recolhimento do 

INSS e FGTS dos funcionários da 

obra e cópia da GFIP

Fornece comprovação do 

recolhimento do INSS e FGTS 

dos funcionários da obra e 

cópia da GFIP

Em todos os pagamentos 

realizados deverá haver 

conformidade com o previsto no 

Projeto Básico, na planilha de 

cronograma físico-financeiro da 

obra e com os serviços realizados.
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Projeto Básico, na planilha de 

cronograma físico-financeiro da 

obra e com os serviços realizados.

O representante da 

administração, responsável 

pela fiscalização da obra, 

deverá manter anotação em 

registro próprio de todas as 

ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, 

determinando o que for 

necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, 

conforme dispõe o § 1º, art. 67, 

da Lei Federal nº. 8.666/1993

Deverá encaminhar relatórios à 

autoridade competente, 

comunicando ocorrências que 

venham a ensejar sanções ao 

contratado e alteração de 

projeto, custo ou prazo da 

obra, conforme dispõe o § 2º, 

art. 67, da Lei Federal nº. 

8.666/1993.

Manterá arquivo com a 

documentação da execução do 

contrato e os previstos nessa 

Instrução Normativa

Fim

Início

Envia comunicação escrita 

O recebimento provisório da 

obra deverá ser feito pelo 
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O recebimento provisório da 

obra deverá ser feito pelo 

responsável por seu 

acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo 

de Recebimento Provisório, 

assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do 

contratado, conforme alínea 

“a”, inciso I, art. 73, da Lei 

Federal nº. 8.666/1993

O recebimento definitivo, por 

servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, 

mediante Termo de 

Recebimento Definitivo, 

assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, 

observando o disposto no art. 

69, da Lei Federal N.º 8.666/

1993.

O prazo máximo de assinatura 

entre o Termo de Recebimento 

Provisório e o Termo de 

Recebimento Definitivo deverá 

ser em até 90 (noventa) dias

Todas as medições, Termo de 

Recebimento Provisório e 

Termo de Recebimento 

Definitivo das obras, deverão 

ser arquivados na Secretaria de 

Finanças, bem como os 

respectivos contratos e 

aditivos, inclusive de seus 

arquivos digitais que deverão 

ser encaminhados para 

inserção no sistema GeoObras.

Fim



Procedimentos de licenciamento, contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia

UNIDADE DE ENGENHARIA
SETOR DE 
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SETOR DE PATRIMÔNIO
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Início

As informações de conclusão de 

obras deverão ser encaminhadas 

obrigatoriamente pela Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, através da 

Unidade de Engenharia à 

Contabilidade, para proceder aos 

registros contábeis de incorporação 

das obras na Contabilidade

Procede aos registros 

contábeis de incorporação das 

obras na Contabilidade e envia 

cópia ao Patrimônio; Quando 

se tratar de obras que não são 

incorporáveis a Contabilidade 

não fará os registros de 

incorporação

Recebe as cópias e procede 

com o registro

A Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, deverá encaminhar ao 

Patrimônio para fins registro e 

tombamento das obras concluídas 

a Certidão de Conclusão da obra, 

acompanhada da Certidão 

Negativa de Débitos do INSS - CND 

da obra.

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 001 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 340/2016 
Versão Anterior: 2015 
Unidade Responsável: Secretaria de Ação Social 
 
 
I - FINALIDADE  
  
Normatizar e disciplinar o SUAS (Sistema Único de Assistência Social), bem como os 
procedimentos de organização e manutenção do Cadastro Socioeconômico de Pessoas em 
Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social, a Concessão de Benefícios Eventuais 
pertinentes a Política de Assistência Social no município de Afonso Cláudio/ES. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
  
Abrange a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência 
Social, a Vigilância Socioassistencial, o Conselho Municipal de Assistência Social, a 
Proteção Social Básica - CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), a Proteção 
Social Especial de Média Complexidade - CREAS (Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social) e Alta Complexidade (Instituições de Acolhimento).  
 
 
III - CONCEITOS  
  
Assistência Social (I): É um dos três componentes do sistema de Seguridade Social no 
Brasil. Sua descrição e diretrizes básicas estão contidas na Constituição Brasileira nos 
artigos 203 e 204. Sua função é manter uma política social destinada ao atendimento das 
necessidades básicas dos indivíduos, mais precisamente em prol da família, maternidade, 
infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social e ou risco social, promoção da integração ao mercado de trabalho e a 
promoção de sua integração à vida comunitária. 
 
Assistência Social (II): O atendimento e/ou acompanhamento dentro do contexto da 
Política de Assistência Social esta pactuado para indivíduos e/ou famílias que estão em 
situação de vulnerabilidade social e/ou risco social e, por conseguinte não possuem 
condições de prover o próprio sustento de forma permanente e progressiva. Ressalto que 
esse vinculo junto aos Programas, Projetos e Serviços se formaliza independente de 
processo de contribuição junto à Previdência Social. 
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CRAS: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 
descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS atua como a 
principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dada sua 
capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da 
Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços 
e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de 
assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele 
referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.  
 
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de 
caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura 
de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida. 
 
Cadastro Único: é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
entendidas como aquelas que possuem: 

 Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou 
 Renda mensal total de até três salários mínimos. 

 
O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo 
informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de 
acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da 
família. O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados 
coletados no Cadastro Único. A partir daí, o poder público pode formular e implementar 
políticas específicas, que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que 
essas famílias estão expostas. O Cadastro Único é coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), devendo ser obrigatoriamente utilizado 
para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa 
Família. Suas informações são regulamentadas pelo Decreto nº 6.135/07, pelas Portarias nº 
177, de 16 de junho de 2011, e nº 274, de 10 de outubro de 2011, e Instruções Normativas 
nº 1 e nº 2, de 26 de agosto de 2011, e as Instruções Normativas nº 3 e nº 4, de 14 de 
outubro de 2011, e podem também ser utilizadas pelos governos estaduais e municipais 
para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, possibilitando o 
desenvolvimento de políticas sociais locais.  Famílias com renda superior a meio salário 
mínimo também podem ser cadastradas, desde que sua inserção esteja vinculada à 
inclusão e/ou permanência em programas sociais implementados pelo poder público nas 
três esferas do Governo. Para cada pessoa da família cadastrada é atribuído um número de 
identificação social, de caráter único, pessoal e intransferível. 
 
Atendimento Social: Acolhida e entrevista; visitas domiciliares; concessão de benefícios 
eventuais como cesta básica; elaboração do plano de ação de cada família; 
acompanhamento das famílias, com prioridade às beneficiárias dos Programas de 
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Transferência de Renda; busca ativa de famílias prioritárias nos serviços e articulação / 
encaminhamentos para a rede socioassistencial. 
 
Sistema Informatizado: Consiste em Software contratado e implantado na Secretaria de 
Assistência Social, bem como nas unidades vinculadas, para garantir o controle e 
gerenciamento sobre todos os cadastros e ações da Assistência Social, como também 
contribuir para fixar fluxos de atendimentos e monitorar onde as ações dessa Política estão 
sendo aplicadas e onde ainda precisam chegar. 
 
CREAS: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se 
como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a 
famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, 
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, etc.). A unidade desenvolve o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos – PAEFI e a oferta de atenção especializada e continuada deve ter 
como foco a família e a situação vivenciada. Essa atenção especializada tem como foco o 
acesso da família a direitos socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e 
capacidade de proteção. O CREAS deve, ainda, buscar a construção de um espaço de 
acolhida e escuta qualificada, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a 
reconstrução de suas relações familiares. Dentro de seu contexto social, deve focar no 
fortalecimento dos recursos para a superação da situação apresentada.  Para o exercício de 
suas atividades, os serviços ofertados nos CREAS devem ser desenvolvidos de modo 
articulado com a rede de serviços da Assistência Social, órgãos de defesa de direitos e das 
demais políticas públicas. A articulação no território é fundamental para fortalecer as 
possibilidades de inclusão da família em uma organização de proteção que possa contribuir 
para a reconstrução da situação vivida. 
 
Risco Social: Estar em situação de risco pessoal e social significa ter os direitos violados, 
ou estar em situação de negligencia (pessoa com deficiência ou idosa necessitando de 
atendimento especializado). Em algumas situações os indivíduos em situação de risco social 
ainda estão convivendo com suas famílias. São consideradas situações de risco às 
violações de direitos, como casos de violência física, abuso ou exploração sexual, trabalho 
infantil, como também são atendidos os casos em que houve a ruptura dos laços familiares 
ou comunitários do individuo. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
  
1. Constituição Federal - 1988; 
2. Lei Nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; 
3. Decreto nº 6.135 de 2007 - Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal; 
4. Portaria MDS nº 177 de 2011 - Define procedimentos para a gestão do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal; 
5. Portaria MDS nº 10 de 2012 - Disciplina critérios e procedimentos para a disponibilização 
e a utilização de informações contidas no Cadastro Único; 
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6. Portaria nº 94 de 2013 – regulamenta o processo de Averiguação Cadastral; 
7. Instrução Normativa nº 2/SENARC/MDS/2011 
8. Demais legislações pertinentes ao tema, inclusive municipais. 
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
  
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; Orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; Promover discussões técnicas com as unidades 
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 
as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 
 
Das Unidades Executoras 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Assistência 
Social), quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 
da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações 
da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SBE, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles da Assistência Social. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
  
Da Secretaria 
 
No município de Afonso Cláudio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social fica 
responsável por gerenciar, monitorar, avaliar o processo de acompanhamento frente ao 
atendimento junto aos usuários da Política de Assistência Social. 
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Do CRAS  
 
As ações de proteção social básica, desenvolvidas nos CRAS e em suas áreas de 
abrangências, compreendem: 
 
Cadastro Único: registro de informações que serve como referência para a participação em 
programas sociais de concessão de benefícios, tais como: Bolsa Família, PETI, ProJovem, 
Tarifa Social - Energia Elétrica, Carteira do Idoso - Transporte Interestadual, dentre outros. 
O referido "Cadastro Único" deverá ser realizado e registrado diretamente no Sistema 
Informatizado implantado na Unidade. 
 
Atendimento social: se configura por meio de acolhida e entrevistas; visitas domiciliares; 
concessão de benefícios eventuais (conforme Lei Municipal Nº 1870/2009); elaboração do 
plano de ação de cada família; acompanhamento das famílias, com prioridade às 
beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda; busca ativa das famílias 
prioritárias nos serviços e articulação/encaminhamentos para a rede socioassistencial.  
 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: para crianças e adolescentes, jovens, 
adultos, pessoas idosas. Acontecem a partir da participação em grupos de famílias e ou 
indivíduos nas atividades educativas, de convivência e de incentivo ao protagonismo; 
 
Qualificação profissional: ações de capacitação para desenvolvimento pessoal e ampliação 
das oportunidades de geração de trabalho e renda, contribuindo para o alcance do 
desenvolvimento sustentável de famílias e indivíduos. São cursos oferecidos nos CRAS, nos 
Centros de Qualificação Profissional e em outros locais, que são disponibilizados por 
parcerias conveniadas; 
 
Outros Serviços e Projetos Complementares: grupos específicos, com crianças ou jovens, 
participam de projetos realizados em parceria com o poder publico e/ou rede conveniada, 
envolvendo a participação da comunidade. Acontecem em diversas áreas e podem ser 
desenvolvidos em outros locais. Todos os eventos de qualificação profissional e/ou serviços 
e projetos que a serem executados, devem ser registrados, controlados e gerenciados 
através do Sistema Informatizado implantado nas Unidades. 
 
Serviços de Proteção Social Básica: são um conjunto organizado de ações que atendem as 
necessidades individuais e coletivas da população-alvo. Proporcionam o acesso aos direitos 
socioassistenciais e são articulados com os serviços das demais políticas públicas. O 
processo de concessão e manutenção de benefícios e programas de transferência de renda 
fazem parte da proteção social básica. Assim como o Benefício de Prestação Continuada - 
BPC, instituído pelo governo federal, formam um dos públicos prioritários da PSB. 
 
As modalidades de serviços ofertadas são: 
 
• Proteção e atendimento integral à família; 
• Convivência e fortalecimento de vínculos; 
• Qualificação profissional e geração de renda. 
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Do CREAS  
 
O atendimento, personalizado e continuado, exige intervenções especializadas, e acontece 
desde a escuta, feita por profissionais das Unidades de Assistência Social, até os 
encaminhamentos para a rede de proteção social e o sistema de garantia de direitos. 
 
Objetivos Principais: 
 
• Fortalecer a família função de protetora de seus membros; 
• Incluir as famílias na rede de proteção social e nos serviços públicos; 
• Romper com o ciclo de violência no interior da família; 
• Oferecer condições para reparar danos e interromper a violação de direitos; 
• Prevenir a reincidência de violações de direitos. 
 
No CREAS são atendidas (os): 
 
Crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência doméstica e/ou intrafamiliar, que 
acontecem nas situações de trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência física, 
psicológica e negligência, afastamento do convívio familiar por medida socioeducativa ou de 
proteção, discriminação, e outras situações. 
 
- Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade 
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade). 
 
- Mulheres e pessoas idosas, vítimas de violência doméstica/intrafamiliar. 
 
- Famílias e indivíduos em situação de rua, pessoas abrigadas ou egressas do acolhimento 
institucional, usuários de substâncias psicoativas, pessoa com deficiência em situação de 
negligência, abandono ou maus tratos. 
 
Para acessar os Serviços: 
 
Crianças e adolescentes são encaminhados pelo Conselho Tutelar, ou por pessoas que 
espontaneamente buscam apoio por elas. Também podem buscar por meio pessoal este 
amparo, assim como as demais pessoas vítimas de violência. Todo e qualquer atendimento 
será registrado em Sistema Informatizado implantado na Unidade de Assistência Social. 
 
Quando do Cadastro: 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá monitorar os Programas que compõem 
a Rede de Serviços da Política de Assistência Social (Rede Publica e Rede Conveniada) 
verificando de forma efetiva se as Unidades estão mantendo atualizado o cadastro 
sócioeconômico de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social que buscaram 
atendimento social conforme suas demandas apresentadas visando o acompanhamento dos 
casos e atendimento de forma articulado. A Secretaria também deve manter formalizado 
informações acerca do perfil socioeconômico dos munícipes (esses dados podem ser 
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acessados por meio do Sistema Informatizado do MDS), visando o processo de 
planejamento estratégico de ações que venham atender as demandas futuras. 
 
Documentação necessária: Para efetivar o atendimento o munícipe/responsável legal pela 
família deve estar de posse dos documentos de identificação, como Carteira de Trabalho ou 
Carteira de Identidade, CPF e o Título de Eleitor. Para os demais membros, deve ser 
apresentado o CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Certidão 
de Nascimento e Certidão de Casamento. 
 
Outros documentos solicitados às famílias: comprovante de residência; carteira profissional 
atualizada (mesmo que ainda não esteja preenchida a parte do contrato de trabalho); 
comprovante de renda, comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes, 
carteira de vacinação das crianças e carteira de vacinação das gestantes. 
 
Se possível antes dos usuários serem atendidos nas diversas Unidades da Assistência 
Social, deverão ser cadastradas em Sistema Informatizado. 
  
O Cadastro deverá conter ainda: 
 
• Identificação e caracterização do domicílio; 
• Identificação e documentação civil de cada membro da família; 
• Escolaridade, participação no mercado de trabalho e rendimento. 
 
Respeito e Privacidade: 
 
• Os dados referentes ao Cadastro Único somente poderão ser cedidos a terceiros, para as 
finalidades mencionadas nesta Instrução e outras finalidades específicas da Assistência 
Social; 
• A utilização dos dados a que se refere o item deve ser pautada pelo respeito à dignidade 
do cidadão e à sua privacidade; 
• A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará a aplicação de sanção civil e 
penal na forma da lei, bem como ações administrativas cabíveis. 
 
Quando do Atendimento: 
 
Ao realizar o atendimento aos beneficiários, os atendentes deverão providenciar a revisão 
cadastral de todas as famílias e/ou pessoas atendidas, mantendo o Cadastro Único sempre 
atualizado. As Atualizações e/ou Cadastros que se fizerem necessárias, deverão ser 
registradas imediatamente em Sistema Informatizado, implantado nas diversas Unidades da 
Assistência Social. 
 
Nos casos onde a utilização de Sistema Informatizado não for possível, o registro dos dados 
deverá ser mantido, através de formulário específico, com todos os dados necessários para 
se manter o padrão estipulado. O cadastro inicial da família e sua atualização deverá ser 
realizado independentemente se forem atendidos pelo CRAS - para rede de proteção 
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básica, CREAS - para a rede de proteção social especial e Plantão Social para casos 
isolados, eventuais, pontuais e/ou emergenciais. 
 
Todos os registros referente ao cadastramento, manutenção, concessão de benefícios 
eventuais deveram ser lançados obrigatoriamente no sistema informatizado denominado 
"Ação", implantado nas Unidades de Assistência Social. 
 
Após identificar o Tipo de Atendimento a ser prestado ao beneficiário, o mesmo deverá ser 
encaminhado de forma formal (disponibilizar o encaminhamento ao usuário e arquivar uma 
via no controle interno da instituição) para o grupo de atendimento equivalente, bem como 
ao profissional correspondente. 
 
Simultaneamente ao processo de Cadastro e Identificação do Tipo de Atendimento, os (as) 
atendentes deverão providenciar o registro, em sistema informatizado, da Solicitação feita 
pelo Beneficiário. 
 
Todo o beneficiário deverá passar por uma entrevista individual pelo profissional. 
 
Havendo necessidade o Assistente Social deverá efetuar visitas domiciliares para 
conhecimento e estudo da realidade socioeconômica familiar e de todo o contexto onde a 
família está inserida, mapeando a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social 
para desenvolver estratégias em conjunto para prevenção e enfrentamento das mesmas. 
 
Investigar e certificar a hipossuficiência econômico-financeira das pessoas cadastradas; 
Avaliar os pedidos de assistência formulados, emitindo parecer a respeito. 
 
A análise dos requisitos para a legítima concessão do benefício (carência do requerente) 
deverá ser rigorosa, de sorte a recusar atendimento a cidadãos oportunistas, que não 
necessitam da assistência municipal, e canalizar os escassos recursos públicos ao cidadão 
que atende de fato os critérios de atendimento fixados por meio das diversas legislações 
federais, estaduais e municipais que norteiam a Política de Assistência Social. 
 
Todos os benefícios concedidos à pessoa em situação de vulnerabilidade social 
devidamente comprovada por meio de atendimento psicossocial e analise técnica, deverão 
ser registrados na Unidade onde o usuário recebeu o atendimento, devendo ser impressa, e 
assinada pelo mesmo juntamente com a assinatura e carimbo do profissional que efetivou o 
atendimento. Esse registro é de suma importância, pois ira nortear todo o processo de 
prestação dos Recursos Aplicados.  
 
Para cada grupo familiar atendido deverá haver uma pasta com formulário específico 
(prontuário) devidamente datado e numerado onde ficam registradas, cronologicamente, 
todas as informações coletadas sobre a família, o contexto socioeconômico da mesma, os 
encaminhamentos realizados, os benefícios concedidos, visitas domiciliares realizadas, 
possíveis retornos, participação nos grupos de convivência e nos cursos de capacitação e 
geração de renda e atendimentos complementares necessários etc. 
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O referido formulário deverá ser carimbado e assinado pela equipe técnica (Assistente 
Social e Psicólogo) e assinado pelo usuário atendido. Os prontuários e demais documentos 
relativos aos atendimentos realizados ficam arquivados no CRAS. 
 
As famílias deverão ser atendidas/acompanhadas durante um período de, 
aproximadamente, dois (02) anos, sendo desligadas do serviço quando finalizado todo 
atendimento necessário ou esgotadas todas as possibilidades disponíveis, ou ainda, o 
atendimento poderá ser interrompido quando a família transferir residência para outro 
município ou por desistência espontânea. 
 
Regras Gerais: 
 
Dentre os beneficiários da Assistência Social, o público alvo prioritário deverá ser a família 
com registro de fragilidades, vulnerabilidade e presença de vitimizações entre seus 
membros. Dessa forma, além do atendimento imediato, a família deverá ser encaminhada 
aos demais serviços, programas, projetos e benefícios disponíveis, sendo o atendimento 
efetivado através da Rede Socioassistencial, que se configura num conjunto integrado de 
ações que ofertam e operam os benefícios, serviços, programas e projetos (Unidades de 
provisão: CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, Plantão Social, ONGs - Organizações Não 
Governamentais e Órgãos Públicos Diversos). 
 
Quando da Concessão: 
 
Logo que o benefício for deferido, o registro da concessão deverá ser registrado em Sistema 
Informatizado, implantado na Unidade.  
 
Os Registros das concessões deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: 
 
• Identificação do Atendente; 
• Identificação do Grupo de Atendimento (tipo de atendimento); 
• Identificação do Subgrupo de Atendimento; 
• Identificação da quantidade de itens concedidos; 
• Sempre que possível, identificar o "valor estimado" do benefício; 
• Registro do Relato do Atendimento; 
• Identificação da Família e / ou Pessoa beneficiada. 
 
Quando do Indeferimento da Solicitação: 
 
As Solicitações, que após serem avaliadas, não puderem ser atendidas, deverão ser 
baixadas e registrados os motivos do Indeferimento. 
 
Quando das Solicitações para Cursos e Eventos: 
 
As Solicitações para participação em Cursos e Eventos deverão ser devidamente 
registradas em Sistema Informatizado, observando: 
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• Registro de Cadastro da Família e / ou Pessoa completo; 
• Observação, no ato da Solicitação, sobre o nível de participação do mesmo em outros 
eventos e cursos matriculados, em especial analisando a assiduidade; 
• Matrícula do Solicitante na Turma e Curso pretendido. 
 
Controle E Gerenciamento: 
  
Todo o Controle e Gerenciamento, de todas as Ações relacionadas a Assistência Social, 
ocorridas no município de Afonso Cláudio, deverá ocorrer através dos recursos disponíveis. 
No mínimo, bimestralmente, a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Setor 
de Gerente de Recursos deverá emitir, através de Documento Formal, relatórios gerenciais 
e demonstrativos, acerca dos recursos disponibilizados em conta por meio do Fundo 
Municipal de Assistência Social. 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá gerenciar a correta alimentação dos 
dados por todas as Unidades, mantendo informações integradas e fidedignas, sejam elas 
relacionadas: a Secretaria, ao CRAS, CREAS, Solicitações, Benefícios, Programas, 
Convênios, Cursos, Eventos, dentre outras. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Todos os envolvidos no processo da execução direta ou indireta da Política de Assistência 
Social devem atentar-se para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma 
Interna. 
 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 23 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Atendimento realizado pelo CREAS

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE TÉCNICA DOMICÍLIO FAMILIAR

Início

Crianças e adolescentes são 
encaminhados pelo Conselho 
Tutelar, ou por pessoas que 
espontaneamente buscam apoio 
por elas. Também podem buscar 
por meio pessoal este amparo, 
assim como as demais pessoas 
vítimas de violência. Todo e 
qualquer atendimento será 
registrado em Sistema 
Informatizado implantado na 
Unidade de Assistência Social.

A Secretaria efetuará o cadastro no 
Sistema Informatizado. O Cadastro 
deverá conter ainda:

- Identificação e caracterização do 
domicílio;
- Identificação e documentação civil 
de cada membro da família;
- Escolaridade, participação no 
mercado de trabalho e rendimento.

Outros documentos também são 
solicitados às famílias: comprovante 
de residência; carteira profissional 
atualizada (mesmo que ainda não 
esteja preenchida a parte do 
contrato de trabalho); comprovante 
de renda, comprovante de 
matrícula escolar das crianças e 
adolescentes, carteira de vacinação 
das crianças e carteira de vacinação 
das gestantes.

O atendimento ao munícipe/
responsável legal pela família deve 
estar de posse dos documentos de 
identificação, como Carteira de 
Trabalho ou Carteira de Identidade, 
CPF e o Título de Eleitor. Para os 
demais membros, deve ser 
apresentado o CPF, Carteira de 
Identidade, Título de Eleitor, 
Carteira de Trabalho, Certidão de 
Nascimento e Certidão de 
Casamento.

Ao realizar o atendimento aos 
beneficiários, os atendentes 
deverão providenciar a revisão 
cadastral de todas as famílias e/ou 
pessoas atendidas, mantendo o 
Cadastro Único sempre atualizado. 
As Atualizações e/ou Cadastros que 
se fizerem necessárias, deverão ser 
registradas imediatamente em 
Sistema Informatizado, implantado 
nas diversas Unidades da 
Assistência Social.

Nos casos onde a utilização de 



Assistência Social.

Nos casos onde a utilização de 
Sistema Informatizado não for 
possível, o registro dos dados 
deverá ser mantido, através de 
formulário específico, com todos os 
dados necessários para se manter o 
padrão estipulado. O cadastro inicial 
da família e sua atualização deverá 
ser realizado independentemente 
se forem atendidos pelo CRAS - para 
rede de proteção básica, CREAS - 
para a rede de proteção social 
especial e Plantão Social para casos 
isolados, eventuais, pontuais e/ou 
emergenciais.

Após identificar o Tipo de 
Atendimento a ser prestado ao 
beneficiário, o mesmo deverá ser 
encaminhado de forma formal 
(disponibilizar o encaminhamento 
ao usuário e arquivar uma via no 
controle interno da instituição) para 
o grupo de atendimento 
equivalente, bem como ao 
profissional correspondente.

Simultaneamente ao processo de 
Cadastro e Identificação do Tipo de 
Atendimento, os (as) atendentes 
deverão providenciar o registro, em 
sistema informatizado, da 
Solicitação feita pelo Beneficiário.

Encaminha o beneficiário para 
entrevista individual pelo 
profissional.

Realizada a entrevista invidual

Havendo necessidade o Assistente 
Social deverá efetuar visitas 
domiciliares para conhecimento e 
estudo da realidade socioeconômica 
familiar e de todo o contexto onde a 
família está inserida, mapeando a 
ocorrência de situações de risco e 
vulnerabilidade social para 
desenvolver estratégias em 
conjunto para prevenção e 
enfrentamento das mesmas.

Há necessidade de efetuar 
visitas domiciliares?

Não

Sim

Investiga e certifica a 
hipossuficiência econômico-
financeira das pessoas cadastradas 
e avalia os pedidos de assistência 
formulados, emitindo parecer a 
respeito.

Profissional efetua visita 
domiciliar

A análise dos requisitos para a 
legítima concessão do benefício 
(carência do requerente) deverá ser 
rigorosa, de sorte a recusar 
atendimento a cidadãos 
oportunistas, que não necessitam 
da assistência municipal, e canalizar 
os escassos recursos públicos ao 
cidadão que atende de fato os 
critérios de atendimento fixados por 
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oportunistas, que não necessitam 
da assistência municipal, e canalizar 
os escassos recursos públicos ao 
cidadão que atende de fato os 
critérios de atendimento fixados por 
meio das diversas legislações 
federais, estaduais e municipais que 
norteiam a Política de Assistência 
Social.

Elabora, imprime, carimba e assina 
o relatório juntamente com o 
usuário atendido.

Encaminha para a Secretaria de 
Assistência Social

Recebe o formulário. 

Para cada grupo familiar atendido 
deverá haver uma pasta com 
formulário específico (prontuário) 
devidamente datado e numerado 
onde ficam registradas, 
cronologicamente, todas as 
informações coletadas sobre a 
família, o contexto socioeconômico 
da mesma, os encaminhamentos 
realizados, os benefícios 
concedidos, visitas domiciliares 
realizadas, possíveis retornos, 
participação nos grupos de 
convivência e nos cursos de 
capacitação e geração de renda e 
atendimentos complementares 
necessários etc.

As famílias deverão ser atendidas/
acompanhadas durante um período 
de, aproximadamente, dois (02) 
anos, sendo desligadas do serviço 
quando finalizado todo 
atendimento necessário ou 
esgotadas todas as possibilidades 
disponíveis, ou ainda, o 
atendimento poderá ser 
interrompido quando a família 
transferir residência para outro 
município ou por desistência 
espontânea.

Fim

Início

Logo que o benefício for deferido, o 
registro da concessão deverá ser 
registrado em Sistema 
Informatizado, implantado na 
Unidade. 

Os Registros das concessões 
deverão conter, no mínimo, os 
seguintes dados:

O pedido foi deferido?

Sim

Não
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Unidade. 

Os Registros das concessões 
deverão conter, no mínimo, os 
seguintes dados:

- Identificação do Atendente;
- Identificação do Grupo de 
Atendimento (tipo de atendimento);
- Identificação do Subgrupo de 
Atendimento;
- Identificação da quantidade de 
itens concedidos;
- Sempre que possível, identificar o 
"valor estimado" do benefício;
- Registro do Relato do 
Atendimento;
- Identificação da Família e / ou 
Pessoa beneficiada

As Solicitações, que após serem 
avaliadas, não puderem ser 
atendidas, deverão ser baixadas e 
registrados os motivos do 
Indeferimento.

Fim

Início

Todo o Controle e Gerenciamento, 
de todas as Ações relacionadas a 
Assistência Social, ocorridas no 
município de Afonso Cláudio, 
deverá ocorrer através dos recursos 
disponíveis. 

No mínimo, bimestralmente, a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social por meio do Setor de Gerente 
de Recursos deverá emitir, através 
de Documento Formal, relatórios 
gerenciais e demonstrativos, acerca 
dos recursos disponibilizados em 
conta por meio do Fundo Municipal 
de Assistência Social.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social deverá gerenciar a 
correta alimentação dos dados por 
todas as Unidades, mantendo 
informações integradas e 
fidedignas, sejam elas relacionadas: 
a Secretaria, ao CRAS, CREAS, 
Solicitações, Benefícios, Programas, 
Convênios, Cursos, Eventos, dentre 
outras.

Fim
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11. CAPÍTULO IV 

 

 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO CENTRAL 
(unid. responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

SCS - Sistema de 

Comunicação Social 
Gabinete do Prefeito 

 
 
SCS N° 001: Publicação dos atos oficiais; 

SCS N° 002: Divulgação de campanhas institucionais. 

 

SJU - Sistema 

Jurídico 
Procuradoria Geral 

 
SJU N° 001: Processos administrativos e judiciais; 

SJU N° 002: Administração e cobrança de dívida ativa; 

SJU N° 003: Realização de sindicâncias internas. 

 

SSG - Sistema de 

Serviços Gerais 

Secretaria de 

Administração 

 

SSG N° 001: Contratação e gerenciamento de serviços de 

apoio (copa, telefonistas, manutenções, vigilância, segurança 

patrimonial, etc.); 

SSG N° 002: Utilização de serviços de telefonia fixa e celular. 

 

STI - Sistema de 

Tecnologia da 

Informação 

Secretaria de 

Administração 

STI N° 001: Procedimentos para segurança física e lógica dos 

equipamentos, sistemas, dados e informações; 

STI N° 002: Aquisição, locação e utilização de software, 

hardware, suprimentos e serviços de TI; 

STI N° 003: Manutenção e disponibilização da documentação 

técnica 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS Nº 001 
 

 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 18/11/2016. 

Ato de aprovação: Decreto N° 355/2016 

Versão Anterior: 2016 

Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito 

 

 

I - FINALIDADE 
 

A presente instrução dispõe sobre critérios nos procedimentos para publicação de Atos 

Oficiais do Município. 

 

 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 

Cláudio-ES. 

 

 

III – CONCEITOS 
 

Ato Oficial: é toda documentação que deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do 

padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade, fundamentalmente esses 

atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37, sendo a Publicidade e a 

Impessoalidade princípios fundamentais de toda administração pública. 

 

A finalidade da publicidade dos Atos Oficiais também norteia pelo dever da transparência e 

informação da Administração perante o cidadão, ou então pelo próprio interesse do cidadão 

pela notícia ou ato administrativo publicado. 

 

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal de 1988; 

2. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

3. Lei Federal nº. 12.232, de 29 de abril de 2010; 

4. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

5. Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1964. 
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V – RESPONSABILIDADES 
 

Da Secretaria Municipal de Administração 
 

A Secretaria Municipal de Administração ficará responsável pela publicação dos seguintes 

atos oficiais na Gazeta Municipal: 

 

I - Atos da Gabinete do Prefeito: Leis, Decretos, Nomeações, Exonerações; 

II - Portarias; 

III - Atos referentes à vida funcional de servidores (lotações, designações, licenças, 

aposentadorias, etc.); 

VI - Atos do Setor de Licitações: Editais de Licitação, Pregão, Atas de Registro de Preço, 

Concursos, Atas de reuniões, Extratos de Contratos; 

V - Regimentos Internos;  

VI - Instruções Normativas; 

VII - Resoluções e outros atos normativos. 

 

 

Das Unidades Executoras 
 

Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Gabinete do 

Prefeito), quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualização; Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações 

que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 

da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações 

da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 

padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes ao SCS, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles. 

 

 

VI - PROCEDIMENTOS 
 

Da Publicação dos Atos Oficiais, ou seja, a Publicidade Legal 
 

A publicidade legal é a que se destina a dar conhecimento de Atos Oficiais, legais e 

administrativos tais: como Leis, decreto, editais, balanços, relatórios entre outros; 
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A Legislação assegura ao cidadão o acesso à informação, e ao Gestor Público a 

responsabilidade de publicar todos os Atos, consagrando seu caráter de transparência; 

 

A Publicação dos Atos Oficiais deverão ser de preferência assinadas e atenderá aos 

requisitos de autenticidade de integridade e de validade jurídica; 

 

As informações contidas nos Atos Oficiais quais sejam administrativos ou legais deverão ser 

escrita de forma clara e objetiva, possibilitando fácil entendimento ao cidadão e garantindo o 

acesso universal e a transparência da administração dos recursos públicos; 

 

Toda publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo deverão ser efetivada através da 

Secretaria Municipal de Administração; 

 

As Administrações indiretas poderão utilizar o Site do poder Executivo para fazerem suas 

publicações de forma eletrônica e o jornal Oficial dos Municípios para fazerem suas 

publicações de forma impressa. 

 

Das Sanções aplicadas quando da não Publicação dos Atos Oficiais 
 

Com base no Decreto-lei n° 201/67 Art. 4º. São infrações político-administrativas dos 

Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas 

com cassação de mandato se: Retardar a publicação ou deixar de publicar as Leis e Atos 

sujeitos a essa formalidade; 

 

Com base na Lei nº. 8.429/92 - Artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade ás instituições e 

notadamente se: Negar publicidade aos Atos Oficiais; 

 

Com base na Lei nº. 10.028/00 – Artigo 5º constitui infração administrativa contra as leis de 

finanças públicas se: Deixar de enviar e divulgar o relatório de gestão fiscal, nos prazos e 

condições estabelecidas em lei. 

 

O acesso aos documentos de Atos Oficiais em meios eletrônicos do Poder Executivo será 

disponibilizado da seguinte forma: Legislação, Contas Públicas/Gestão/ Fiscal e Licitação. 

 
Dos Veículos de Publicação dos Atos Oficiais 
 
As publicações dos Atos Oficiais, deste Município deverão ser efetivadas através dos Sites 

Oficiais, do Poder Executivo www.afonsocláudio.es.gov.br. No Jornal Oficial dos Municípios, 

em Jornais de Grande Circulação, no Diário Oficial do Estado e da União quando o caso 

exigir e também em murais do Paço Municipal, Câmara e nas demais Unidades Públicas 

desta Municipalidade. 
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Da Publicação dos Atos Oficiais 
 
Os Atos Oficiais tais como: Leis; Leis promulgadas pelo Legislativo; Decretos; 

Regulamentos; Regimentos; Resoluções; Portarias; Instruções Normativas; Circulares; 

Avisos; Atas; Despachos; Mensagens; Relatórios; Editais de Concursos; Requerimentos; 

Extratos de Convênios; Atos de Pessoal; entre outros atos sujeitos a publicação, deverão 

ser publicados no Mural, Jornal Oficial dos Municípios e no Site Oficial do Poder, conforme 

couber; 

 

As normas legais e administrativas deverão ser publicadas até o 5º dia útil do mês 

subsequente com exceção daquelas que exigir prazos diferenciados. 

 

Da Publicação das Contas Públicas/Gestão Fiscal 
 
Os relatórios das Contas Públicas tais como: RREO Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária; RGF Relatório de Gestão Fiscal; Contratos e seus Aditivos; Peças de 

Planejamento, Edital de Contas à disposição, entre outros Atos sujeitos a publicação 

deverão ser publicados no Site Oficial e no Jornal Oficial dos Municípios; 

 

Quanto aos balancetes mensais estes deverão ser publicados no Site Oficial do Poder; 

 

O Balanço Geral além de publicar no Site Oficial de cada Poder e também deverá ser 

publicado em jornal oficial; 

 

Os prazos de publicações das contas públicas obedecerão a sua legislação vigente e as 

determinações do Tribunal de Contas do Estado. 

 

Da Publicação dos Processos de Licitação 
 
Os avisos de Editais e demais Atos de Licitação nas modalidades de Concorrência, Tomada 

de Preços, Concursos e Leilões deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, em 

Jornal de Grande Circulação e no Site Oficial do Poder; 

 

Os avisos de Editais e demais Atos de Licitação referente à modalidade Pregão amparada 

pela Lei Federal 10.520/02 deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado, no Jornal 

Oficial dos Municípios e no Site Oficial do Poder: 

 

1. A publicação dos Atos de Licitação para contratação ou aquisição com recursos da 

União deverão ser publicados no Diário Oficial da União, No Diário Oficial do Estado, 

no Jornal Oficial dos Municípios e no Site Oficial de cada Poder; 

 

2. As publicações dos Atos de licitação obedecerão aos prazos segundo a sua 

modalidade. 
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Da publicação de atos oficiais na Gazeta Municipal 
 
As secretarias, através de "Comunicação Interna" — CI, enviam para Secretaria Municipal 

de Administração os materiais a serem publicados. 

 

A Secretaria Municipal de Administração cataloga os materiais recebidos por assuntos, 

conforme a ordem de publicação e número de cada ato ou documento oficial a ser publicado 

e envia para gráfica para confecção do exemplar. 

 

A empresa contratada de reproduções gráficas digitaliza e monta a estrutura da Gazeta 

Municipal. 

 

A gráfica envia um exemplar montado em meio digitalizado (CD) e impresso para 

conferência. 

 

A Secretaria Municipal de Administração efetua a checagem e: 

 

1. Caso esteja em desacordo com o pedido, devolve o material para gráfica para 

correções; 

2. Caso esteja de acordo com o pedido, solicita a impressão da Gazeta Municipal. 

 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

As publicações deveram estar de acordo com esta Instrução Normativa e os responsáveis 

pelas publicações devem atentar-se para o atendimento pleno das disposições contidas 

nesta Norma Interna. 

 

As administrações indiretas poderão utilizar o site oficial da Prefeitura para fazer suas 

publicações de forma eletrônica. 

 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Procedimentos para publicação de Atos Oficiais do Município

UNIDADE RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES A SEREM 
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Início

As informações contidas nos Atos Oficiais quais sejam 

administrativos ou legais deverão ser escrita de forma 

clara e objetiva, possibilitando fácil entendimento ao 

cidadão e garantindo o acesso universal e a transparência 

da administração dos recursos públicos

A Publicação dos Atos Oficiais deverão ser de preferência 

assinadas e atenderá aos requisitos de autenticidade de 

integridade e de validade jurídica

Recebe o documento e efetua sua 

devida publicação

Envia o documento para que a Secretaria de Administração 

proceda com a publicação, um vez que toda publicação de 

Atos Oficiais do Poder Executivo deverão ser efetivadas 

através da Secretaria de Administração

Início

Depois de elaborado, os atos oficiais deverão ser efetivadas 

através dos Sites Oficiais, do Poder Executivo 

www.afonsocláudio.es.gov.br. No Jornal Oficial dos 

Municípios, em Jornais de Grande Circulação, no Diário 

Oficial do Estado e da União quando o caso exigir e também 

em murais do Paço Municipal, Câmara e nas demais 

Unidades Públicas desta Municipalidade.

Fim

Fim

Início

Os Atos Oficiais tais como: Leis; Leis promulgadas pelo 

Legislativo; Decretos; Regulamentos; Regimentos; 

Resoluções; Portarias; Instruções Normativas; Circulares; 

Avisos; Atas; Despachos; Mensagens; Relatórios; Editais de 

Concursos; Requerimentos; Extratos de Convênios; Atos de 

Pessoal; entre outros atos sujeitos a publicação, deverão ser 
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Resoluções; Portarias; Instruções Normativas; Circulares; 

Avisos; Atas; Despachos; Mensagens; Relatórios; Editais de 

Concursos; Requerimentos; Extratos de Convênios; Atos de 

Pessoal; entre outros atos sujeitos a publicação, deverão ser 

publicados no Mural, Jornal Oficial dos Municípios e no Site 

Oficial do Poder, conforme couber

As normas legais e administrativas deverão ser publicadas 

até o 5º dia útil do mês subsequente com exceção daquelas 

que exigir prazos diferenciados.

Fim

Início

Os relatórios das Contas Públicas tais como: RREO Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária; RGF Relatório de 

Gestão Fiscal; Contratos e seus Aditivos; Peças de 

Planejamento, Edital de Contas à disposição, entre outros 

Atos sujeitos a publicação deverão ser publicados no Site 

Oficial e no Jornal Oficial dos Municípios

Quanto aos balancetes mensais estes 

deverão ser publicados no Site Oficial 

do Poder

O Balanço Geral além de publicar no 

Site Oficial de cada Poder e também 

deverá ser publicado em jornal oficial

Os prazos de publicações das contas 

públicas obedecerão a sua legislação 

vigente e as determinações do 

Tribunal de Contas do Estado

Fim

Início

Os avisos de Editais e demais Atos de Licitação nas 

modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, Concursos 

e Leilões deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, 

em Jornal de Grande Circulação e no Site Oficial do Poder

Os avisos de Editais e demais Atos de Licitação referente à 

modalidade Pregão amparada pela Lei Federal 10.520/02 

deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado, no Jornal 

Oficial dos Municípios e no Site Oficial do Poder:

1. A publicação dos Atos de Licitação para contratação ou 

aquisição com recursos da União deverão ser publicados no 

Diário Oficial da União, No Diário Oficial do Estado, no Jornal 

Oficial dos Municípios e no Site Oficial de cada Poder;

2. As publicações dos Atos de licitação obedecerão aos 

prazos segundo a sua modalidade.
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2. As publicações dos Atos de licitação obedecerão aos 

prazos segundo a sua modalidade.

Fim

Início

As secretarias, através de "Comunicação 

Interna" — CI, enviam para Secretaria 

Municipal de Administração os materiais 

a serem publicados.

A Secretaria Municipal de 

Administração cataloga os 

materiais recebidos por assuntos, 

conforme a ordem de publicação e 

número de cada ato ou documento 

oficial a ser publicado e envia para 

gráfica para confecção do 

exemplar.

A empresa contratada de 

reproduções gráficas 

digitaliza e monta a 

estrutura da Gazeta 

Municipal

A gráfica envia um exemplar 

montado em meio 

digitalizado (CD) e impresso 

para conferência.

A Secretaria Municipal de 

Administração efetua a checagem 

Está de acordo com o pedido?

Não

Devolve o material para gráfica para 

correções

Efetua as correções e envia 

para a Secretaria de 

Administração

Solicita a impressão da Gazeta 

Municipal

Fim

Sim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS Nº 002 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 356/2016 
Versão Anterior: 2016 
Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito 
 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução visa padronizar os procedimentos administrativos do Sistema de 
Comunicação Social, quanto à divulgação de campanhas, cerimoniais, realização de 
eventos e publicação dos atos oficiais do município e divulgação de matérias institucionais, 
relatórios e documentos semelhantes do Município 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
III – CONCEITOS 
 
Para efeitos desta Instrução, conceitua-se: 
 
Publicidade de Utilidade Pública: é a que se destina a divulgar direitos, produtos e 
serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, 
mobilizar, prevenir ou alertar a população para que adote comportamento que lhe traga 
benefícios individuais ou coletivos e que melhore a sua qualidade de vida, tais como: 
campanha contra a dengue; educação do trânsito; matrícula escolar; vacinação de idosos; 
coleta de lixo. 
 
Publicidade Institucional: é a que se destina a divulgar atos, ações, programas, obras, 
campanhas, metas e resultados das ações realizadas pela Administração Pública, com o 
objetivo de atender ao princípio da publicidade e de estimular a participação da sociedade 
no debate, controle e formulação de políticas públicas, tais como: ações públicas que foram 
planejadas ou que estão sendo executadas; inauguração de obras; resultado de um trabalho 
de conscientização sobre uma campanha; campanha explicativa sobre a importância de 
uma nova lei para o desenvolvimento do Município etc. 
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 
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Toda publicidade ou redação oficial deve ser pautada pela impessoalidade, atentando-se 
para o uso de padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal de 1988, caput e § 1º do art. 37; 
2. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
3. Lei Federal nº. 12.232, de 29 de abril de 2010; 
4. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 
5. Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1964. 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa 
 
I - Formular e executar a política de comunicação do município, compreendendo a 
articulação das campanhas de divulgação institucional da Prefeitura Municipal e demais 
Órgãos municipais; 
II - Divulgar as atividades da Prefeitura Municipal e Órgãos Municipais por meio de material 
informativo a ser disponibilizado no site oficial, em emissoras de rádio, em jornal impresso, 
dentre outros, com o objetivo de aproximar a sociedade das ações institucionais 
desenvolvidas pelo Município de Afonso Cláudio; 
III - Apoiar iniciativas que promovam o conhecimento e a cidadania; 
IV - Gerenciar os veículos de comunicação interna; 
V - Garantir a identidade visual e a qualidade dos elementos de comunicação utilizados 
pelo Município de Afonso Cláudio em suas campanhas oficiais; 
VI - Acompanhar a imagem da Administração Pública perante os meios de comunicação e 
através de pesquisas de opinião. 
 
Das Unidades Executoras 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Gabinete do 
Prefeito), quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 
da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações 
da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
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de controle inerentes ao SCS, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Dos Meios de Comunicação 
 
Para divulgação de suas campanhas institucionais, o Município de Afonso Cláudio poderá 
utilizar os seguintes meios: 
 
I – Jornais; 
II – Revistas; 
III – Emissoras de rádio; 
IV – Emissoras de televisão; 
V – Mídia especializada da internet; 
VI – Informativos institucionais; 
VII – Carro de som; 
VIII – Banners; 
IX – Folhetos; 
 
São tipos de informações a serem divulgadas: 
 
I – Campanhas de ordem pública em geral (na área da saúde, da educação, social, fiscal, 
dentre outras); 
II – Boletins do município; 
III – Editais de licitação, concurso, processo seletivo; 
IV – Relatórios contábeis e de auditorias; 
V – Leis; 
VI – Portarias; 
VII – Audiências públicas; 
VII – Site, eventos 
 
Da Publicação de Campanhas Institucionais e de Utilidades Pública 
 
O gerenciamento para o desenvolvimento de quaisquer publicidades, tais como: pesquisas 
públicas, divulgações, campanhas, cerimoniais, realizações de eventos, divulgações de 
materiais institucionais do Poder Executivo, será de responsabilidade Gabinete do Prefeito. 
 
O Site Oficial do Poder Executivo, além de ser canal de divulgação das ações realizadas 
pela Administração Pública, também pode ser utilizado como veículo de divulgação de 
campanhas institucionais e de utilidades públicas. 
 
A contratação, pela Administração Pública Direta e Indireta, de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de agências de propagandas deve obedecer, também, às 
determinações dispostas na Lei Federal nº. 12.232, de 29 de abril de 2010, ou na legislação 
mais atualizada sobre a matéria. 
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Da Solicitação de Divulgação de Campanhas Institucionais 
 
O departamento ou setor interessado em realizar evento e ato cerimonial, divulgar 
campanha, matéria institucional, relatório ou documento semelhante, e publicar ato oficial do 
município, deverá: 
 
I – Definir o tipo de serviço a ser utilizado. 
II – Se for o caso, comunicar ao seu superior imediato a necessidade de divulgação de 
campanha institucional. 
III – Verificar, junto ao setor competente, se já existe contratação para o serviço a ser 
utilizado, enviando todas as informações (impressas e em mídia) para a realização do 
mesmo. 
IV – Se não houver contratação vigente para o serviço a ser utilizado, enviar solicitação 
endereçada ao setor competente para que este providencie a devida contratação, 
observando-se as determinações da Lei Federal 8.666/93, inclusive. 
V – Se a divulgação for relacionada a material a ser postado no site do município, enviar 
solicitação juntamente com o respectivo material (Press Release) para o Gabinete do 
Prefeito por ofício ou email. 
VI – Se for material institucional a ser publicado em jornal como Informe Publicitário, 
encaminhar o respectivo material à Secretaria de Administração para que seja dado 
andamento ao processo. 
 
Da Responsabilidade pela Publicação dos Atos Institucionais 
 
A responsabilidade pela publicação de reportagens institucionais ou materiais publicitários 
do Município de Afonso Cláudio, desde a criação até a sua realização, será do Gabinete do 
Prefeito. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
A Gabinete do Prefeito deverá recusar a veiculação de qualquer publicidade que não esteja 
de acordo com esta Instrução Normativa. 
 
As despesas com publicidade devem respeitar o limite máximo legal. 
 
A Administração Indireta poderá utilizar o Site Oficial da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio para divulgar suas matérias institucionais. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Divulgação de campanhas, cerimoniais, realização de eventos e publicação dos atos oficiais do município

UNIDADE ADMINISTRATIVA SETOR DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE 
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Início

O departamento ou setor interessado 

em realizar evento e ato cerimonial, 

divulgar campanha, matéria 

institucional, relatório ou documento 

semelhante, e publicar ato oficial do 

município, deverá definir o tipo de 

serviço a ser utilizado.

Se for o caso, comunicar ao seu superior 

imediato a necessidade de divulgação de 

campanha institucional

Verificar, junto ao setor competente, se 

já existe contratação para o serviço a ser 

utilizado

Verifica e envia a informação

Há contratação para o serviço a 

ser utilizado?

Envia solicitação endereçada ao setor 

competente para que este providencie a 

devida contratação, observando-se as 

determinações da Lei Federal 8.666/93, 

inclusive

Se a divulgação for relacionada a 

material a ser postado no site do 

município, enviar solicitação 

juntamente com o respectivo material 

(Press Release) para o Gabinete do 

Prefeito por ofício ou email.

Se for material institucional a ser 

publicado em jornal como Informe 

Publicitário, encaminhar o respectivo 

material à Secretaria de Administração 

para que seja dado andamento ao 

processo

Recebe a solicitação e 

procede com a devida 

contratação

Envia todas as informações (impressas e 

em mídia) para a realização do serviço 

para a empresa contratada

Não

Sim

Providencia a publicação no site

Providencia a publicação em 

jornal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 001 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 368/2016 
Versão Anterior: 2016 

Unidade Responsável: Procuradoria Geral 
 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução normativa visa disciplinar os procedimentos relacionados ao trâmite 
dos processos judiciais e administrativos no âmbito da Procuradoria Geral do Município de 
Afonso Cláudio/ES, inclusive dos que tratam da análise de projetos de leis, de minutas de 
propostas de lei, decretos, portarias e instruções normativas. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Processo: uma sequência de atos que visam produzir um resultado e, no contexto jurídico, 
estão previstos em leis ou em outros dispositivos vigentes; 
 
Processo Administrativo: uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados com o 
propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração; 
 
Processo Judicial: é um conjunto de atos ordenados tendentes a um fim que é a provisão 
jurisdicional compreendendo-se direitos, deveres e ônus das partes, além de poderes, 
direitos e deveres dos órgãos jurisdicionais regulados pela lei processual; 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Lei Federal n° 4.320/64; 
2. Constituição Federal; 
3. Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 
4. Lei Federal n° 10.028/00 - Crimes Fiscais; 
5. Lei Federal n° 8.666/93 - Contratos e Licitações; 
6. Lei Federal n° 10.520/02 - Modalidade Pregão; 
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7. Lei Federal nº. 8.429/1992; 
8. Lei Complementar nº 621/2012- Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 
9. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 
providências. 

 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; promover discussões técnicas com as unidades 
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 
as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 
 
Das Unidades Executoras: 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertara unidade 
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SJU, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura Organizacional do Município, 
a Procuradoria Geral, deverá adotar os procedimentos constantes desta Instrução 
Normativa na prática de suas atividades, conforme segue: 
 

 Representar judicial e extrajudicialmente o Município, em defesa de seus interesses, 
do seu patrimônio e da fazenda pública, nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes 
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do trabalho, falimentares e nos processos especiais em que for autor, réu ou terceiro 
interveniente; 

 Promover, privativamente, a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa, tributária 
ou não, da fazenda pública, funcionando em todos os processos que haja interesse 
fiscal do município; 

 Representar os interesses do município junto ao contencioso administrativo 
tributário; 

 Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos 
mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do Município e demais 
autoridades de idêntico nível hierárquico da administração centralizada forem 
apontadas como autoridades coautoras; 

 Representar ao Prefeito sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam 
reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; 

 Exercer as funções de consultoria jurídica do executivo e dos órgãos da 
administração direta do município; 

 Examinar os pedidos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade de licitação, 
bem como de parcelamento para execução de obra ou serviço; 

 Fiscalizar a legalidade dos atos da administração pública direta, indireta e 
fundacional, propondo, quando for o caso, a anulação deles, ou quando necessário 
as ações judiciais cabíveis; 

 Requisitar aos órgãos e entidades da administração municipal, certidões, cópias, 
exames, informações, diligencias e esclarecimentos necessários ao cumprimento de 
suas finalidades institucionais; 

 Celebrar convênios com órgãos semelhantes dos demais municípios que tenham por 
objetivo a troca de informações e o exercício de atividades de interesse comum, bem 
como o aperfeiçoamento e a especialização dos procuradores do município; 

 Avocar a si o exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se relacione 
com qualquer órgão da administração do município, inclusive autárquica e 
fundacional; 

 Propor medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do município 
ou aperfeiçoar as práticas administrativas; 

 Sugerir ao prefeito e recomendar aos secretários do município a adoção de 
providências necessárias à boa aplicação das leis vigentes; 

 Desenvolver atividades de relevante interesse municipal, das quais especificamente 
a encarregue o prefeito municipal; 

 Transmitir aos secretários do município e outras autoridades, diretrizes de teor 
jurídico, emanadas do Prefeito Municipal; 

 Cooperar na formação de proposição de caráter normativo. 
 
Processo Administrativo 
 
O processo administrativo pode iniciar de ofício ou a pedido de interessado. Tal documento 
de solicitação de abertura de processo administrativo, bem como qualquer documento 
anexo deverá ser entregue e protocolado junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal. 
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A solicitação de instauração de processo administrativo deverá ser formulada por escrito e 
conter os seguintes dados: 
 

 Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
 Identificação do interessado ou de quem o represente; 

 Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
 Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
 Data e assinatura do requerente. 

 
É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o 
servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
 
Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos 
idênticos, poderão ser formulados em um único ofício, salvo preceito legal em contrário. 
 
São legitimados como interessados no processo administrativo: 
 

 Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de representação; 

 Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam 
ser afetados pela decisão a ser adotada; 

 As organizações e associações representativas, no tocante aos direitos e interesses 
coletivos; 

 As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto aos direitos ou 
interesses comuns. 

 
Quando houver necessidade de criação de Comissão de Processo Administrativo, que será 
responsável pela condução do processo administrativo nos casos especificados em lei, ao 
receber pedido de abertura de processo administrativo a Procuradoria Geral do Município 
dará ciência ao Prefeito ou Autoridade Responsável para que se nomeie uma. 
 
A Comissão será composta por 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade 
competente, que indicará dentre eles, o seu presidente e um secretário. 
 
A portaria de instauração deverá ser publicada no mural ou jornal oficial que abrange o 
órgão que jurisdiciona a Unidade de lotação dos servidores envolvidos. 
 
Os trabalhos da comissão somente poderão ser iniciados a partir da data de publicação da 
portaria designadora da respectiva comissão, sob pena de nulidade dos atos praticados 
antes desse evento. 
 
É impedido de atuar como membro da Comissão de Processo Administrativo ou Parecerista 
o servidor ou autoridade que: 
 

 Tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
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 Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, 
ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até 
o terceiro grau; 

 Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo 
cônjuge ou companheiro. 

 
A autoridade instauradora deve providenciar local condigno para a comissão desenvolver 
seus trabalhos, bem como fornecer recursos humanos e materiais necessários ao 
desempenho de suas atividades. 
 
Após a elaboração da Ata de Instalação dos Trabalhos a Comissão elaborará um roteiro das 
atividades a serem desenvolvidas e o presidente comunicará o início dos trabalhos à 
autoridade instauradora. 
 
A citação dos interessados deverá ser feita pessoalmente mediante contra recibo. Caso haja 
recusa do recebimento da citação, deverá o fato ser certificado a vista de, no mínimo, duas 
testemunhas. 
 
Se a parte estiver em lugar incerto e não sabido após a realização das diligências, o 
presidente da Comissão de Processo Administrativo providenciará a citação do mesmo por 
edital. 
 
Decorrido 30 (trinta) dias consecutivos de ausência injustificada de um servidor que faça 
parte do processo a autoridade instauradora providenciará a imediata abertura de novo 
Processo Administrativo para apurar o abandono do emprego. 
 
Durante a instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
 
Os documentos que integram o Processo Administrativo serão numerados e rubricados no 
anverso de cada folha por qualquer membro da comissão nomeada. 
 
A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua, não se 
numerando a capa e a contracapa. 
 
Sempre que se tiver que renumerar as folhas do processo, deve-se anular com um traço 
horizontal ou oblíquo a numeração anterior, conservando-se, porém, sua legibilidade. 
 
Sempre que possível, nada será datilografado ou escrito no verso das folhas do processo, 
que deverão conter a expressão "em branco", escrita ou carimbada, ou um simples risco por 
caneta, em sentido vertical ou oblíquo. 
 
As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações 
adotadas. 
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As cópias reprográficas de documentos juntados aos autos, quando apresentados os 
originais, deverão ser autenticadas pelo Secretário ou por qualquer membro da Comissão 
de Processo Administrativo. 
 
Terminada a instrução do processo, qual deverá, sempre, obedecer aos Princípios do 
Contraditório e da Ampla Defesa, a Comissão Processante elaborará relatório minucioso, 
onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou 
para formar sua convicção, fazendo referência às páginas do processo onde se encontram. 
 
O relatório será sempre conclusivo quanto às medidas a serem adotadas, podendo, ainda, 
pugnar pelo arquivamento do Processo Administrativo. 
 
O relatório poderá conter sugestões sobre medidas que podem ser adotadas pela 
Administração, objetivando evitar a repetição de fatos ou irregularidades semelhantes aos 
apurados no Processo Administrativo. 
 
Os autos do Processo Administrativo, junto com o relatório, serão remetidos à Procuradoria 
Geral do Município, para emissão de parecer, que deverá ocorrer em prazo razoável, após o 
qual o remeterá à autoridade competente para julgamento. 
 
Sendo de natureza especial ou temporária, a Comissão dissolve-se automaticamente com a 
entrega do relatório final. 
 
No prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá sua decisão, sendo admitida a prorrogação por igual período quando as 
circunstancias exigirem. 
 
O julgamento poderá consistir em simples acatamento ao relatório da Comissão e/ou do 
parecer jurídico, podendo, ainda, contrariá-los, desde que motivadamente. 
 
Caso no decorrer do Processo se constate a prática de ato capitulado como crime, cópia 
integral autenticada do processo administrativo será remetida ao Ministério Público. 
 
Havendo fortes indícios de responsabilidade por ato de improbidade, a comissão 
representará ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha 
enriquecido ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público. 
 
Processo Judicial 
 
A Procuradoria Geral do Município será a Unidade responsável pelas ações judicial 
propostas pelo Município e pelas ações que este fizer parte. 
 
O acompanhamento da ação judicial se iniciará no momento da propositura de um processo 
judicial ou através da citação/notificação do Município como parte em processo judicial. 
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A citação recebida será imediatamente autuada e apensada ao processo de 
acompanhamento da ação judicial respectiva. 
 
A Procuradoria Geral do Município deverá confeccionar e/ou analisar as peças judiciais, tais 
como: petição inicial, mandado de citação, planilha de cálculos de liquidação prévia do 
pedido, contestação/réplica, laudo pericial, parecer de assistente técnico, impugnações, 
exceções, sentença ou acordo homologado, recursos e/ou contrarrazões, acórdãos, 
recursos interpostos para os Tribunais Superiores, certidões de publicação da sentença, 
acórdão regional e superior, certidão de trânsito em julgado, dentre outros. 
 
Além das atividades previstas no artigo anterior, a Procuradoria Geral do Município deverá 
promover a execução da Dívida Ativa de natureza tributária e não tributária do Município, 
bem como executar as demais atribuições previstas em lei, regulamento e Instrução 
Normativa. 
 
O término do acompanhamento do processo judicial só ocorrerá após o arquivamento do 
processo judicial. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
As publicações deveram estar de acordo com esta Instrução Normativa e os responsáveis 
pelas publicações devem atentar-se para o atendimento pleno das disposições contidas 
nesta Norma Interna. 
 
As administrações indiretas poderão utilizar o site oficial da Prefeitura para fazer suas 
publicações de forma eletrônica. 
 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos relacionados ao trâmite dos processos judiciais e administrativos no âmbito da Procuradoria Geral do Município 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO GERAL PROCURADORIA GERAL
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃOPREFEITO

Início

O processo administrativo pode 
iniciar de ofício ou a pedido de 
interessado. Tal documento de 
solicitação de abertura de 
processo administrativo, bem 
como qualquer documento 
anexo deverá ser entregue e 
protocolado junto ao Setor de 
Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal.

A solicitação de instauração de 
processo administrativo deverá 
ser formulada por escrito e 
conter os seguintes dados:

- Órgão ou autoridade 
administrativa a que se dirige;
- Identificação do interessado 
ou de quem o represente;
- Domicílio do requerente ou 
local para recebimento de 
comunicações;
- Formulação do pedido, com 
exposição dos fatos e de seus 
fundamentos;
- Data e assinatura do 
requerente.

Protocola o pedido e envia para 
o Gabinete do Prefeito

Recebe o pedido

Quando houver necessidade de 
criação de Comissão de 
Processo Administrativo, que 

Toma conhecimento e envia 
para a Procuradoria Geral



Quando houver necessidade de 
criação de Comissão de 
Processo Administrativo, que 
será responsável pela condução 
do processo administrativo nos 
casos especificados em lei, ao 
receber pedido de abertura de 
processo administrativo a 
Procuradoria Geral do 
Município dará ciência ao 
Prefeito ou Autoridade 
Responsável para que se 
nomeie uma

Nomeia comissão composta por 
3 (três) servidores estáveis, 
através de Portaria, com 
conhecimento do Prefeito

A portaria de instauração 
deverá ser publicada no mural 
ou jornal oficial que abrange o 
órgão que jurisdiciona a 
Unidade de lotação dos 
servidores envolvidos.

A autoridade instauradora deve 
providenciar local condigno 
para a comissão desenvolver 
seus trabalhos, bem como 
fornecer recursos humanos e 
materiais necessários ao 
desempenho de suas atividades

Após a elaboração da Ata de Instalação 
dos Trabalhos a Comissão elaborará um 
roteiro das atividades a serem 
desenvolvidas e o presidente comunicará 
o início dos trabalhos à autoridade 
instauradora

A citação dos interessados deverá ser 
feita pessoalmente mediante contra 
recibo. Caso haja recusa do recebimento 
da citação, deverá o fato ser certificado a 
vista de, no mínimo, duas testemunhas.

Se a parte estiver em lugar incerto e não 
sabido após a realização das diligências, o 
presidente da Comissão de Processo 

Toma conhecimento da 
nomeação da comissão através 

da Portaria



Se a parte estiver em lugar incerto e não 
sabido após a realização das diligências, o 
presidente da Comissão de Processo 
Administrativo providenciará a citação do 
mesmo por edital.

Decorrido 30 (trinta) dias 
consecutivos de ausência 
injustificada de um servidor 
que faça parte do processo a 
autoridade instauradora 
providenciará a imediata 
abertura de novo Processo 
Administrativo para apurar o 
abandono do emprego.

Durante a instrução, a comissão 
promoverá a tomada de depoimentos, 
acareações, investigações e diligências 
cabíveis, objetivando a coleta de provas, 
recorrendo, quando necessário, a 
técnicos e peritos, de modo a permitir a 
completa elucidação dos fatos.

Os documentos que integram o Processo 
Administrativo serão numerados e 
rubricados no anverso de cada folha por 
qualquer membro da comissão nomeada.

A numeração das folhas nos diversos 
volumes do processo será contínua, não 
se numerando a capa e a contracapa

Sempre que se tiver que renumerar as 
folhas do processo, deve-se anular com 
um traço horizontal ou oblíquo a 
numeração anterior, conservando-se, 
porém, sua legibilidade

Sempre que possível, nada será 
datilografado ou escrito no verso das 
folhas do processo, que deverão conter a 
expressão "em branco", escrita ou 
carimbada, ou um simples risco por 
caneta, em sentido vertical ou oblíquo.



expressão "em branco", escrita ou 
carimbada, ou um simples risco por 
caneta, em sentido vertical ou oblíquo.

As reuniões da comissão serão 
registradas em atas que deverão detalhar 
as deliberações adotadas.

As cópias reprográficas de documentos 
juntados aos autos, quando 
apresentados os originais, deverão ser 
autenticadas pelo Secretário ou por 
qualquer membro da Comissão de 
Processo Administrativo.

Terminada a instrução do processo, qual 
deverá, sempre, obedecer aos Princípios 
do Contraditório e da Ampla Defesa, a 
Comissão Processante elaborará relatório 
minucioso, onde resumirá as peças 
principais dos autos e mencionará as 
provas em que se baseou para formar 
sua convicção, fazendo referência às 
páginas do processo onde se encontram

O relatório será sempre conclusivo 
quanto às medidas a serem adotadas, 
podendo, ainda, pugnar pelo 
arquivamento do Processo 
Administrativo

O relatório poderá conter sugestões 
sobre medidas que podem ser adotadas 
pela Administração, objetivando evitar a 
repetição de fatos ou irregularidades 
semelhantes aos apurados no Processo 
Administrativo.

Os autos do Processo Administrativo, 
junto com o relatório, serão remetidos à 
Procuradoria Geral do Município

Recebe o Processo 
Administrativo e procede com a 
emissão de parecer, que deverá 
ocorrer em prazo razoável, após 
o qual o remeterá à autoridade 
competente para julgamento.



P
ro

c
e
s
s
o
 A

d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

Administrativo e procede com a 
emissão de parecer, que deverá 
ocorrer em prazo razoável, após 
o qual o remeterá à autoridade 
competente para julgamento.

Recebe o processo com o 
respectivo parecer da 

Procuradoria Geral

Sendo de natureza especial ou 
temporária, a Comissão dissolve-se 
automaticamente com a entrega do 
relatório final.

No prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento do 
processo, a autoridade julgadora 
proferirá sua decisão, sendo 
admitida a prorrogação por igual 
período quando as 
circunstancias exigirem.

O julgamento poderá consistir 
em simples acatamento ao 
relatório da Comissão e/ou do 
parecer jurídico, podendo, 
ainda, contrariá-los, desde que 
motivadamente.

Havendo fortes indícios de 
responsabilidade por ato de 
improbidade, a comissão representará ao 
Ministério Público ou a Procuradoria do 
órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do sequestro 
dos bens do agente ou terceiro que 
tenha enriquecido ilicitamente ou 
causado danos ao patrimônio público.

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 002 
 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 08/12/2016. 

Ato de aprovação: Decreto N° 369/2016 

Versão Anterior: 2016 

Unidade Responsável: Procuradoria Geral 

 

 

I - FINALIDADE 
 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para a administração e cobrança da dívida ativa, no âmbito da 

Administração Direta do Poder Executivo do Município. 

 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 

Cláudio-ES. 

 

III – CONCEITOS 
 

Dívida Ativa: constitui Dívida Ativa tributária ou não tributária o crédito da Fazenda Pública 

Municipal, regularmente inscrito, depois de esgotado o prazo para pagamento fixado por Lei, 

por Decreto Executivo ou por decisão proferida em processo regular, decorrente do não 

pagamento de tributos, multas, juros e demais cominações legais. 

 

Crédito Tributário: é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força do qual o 

Município (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável (sujeito 

passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (objeto da relação 

obrigacional). 

 

Inscrição de Créditos em Dívida Ativa: representa contabilmente um fato permutativo 

resultante da transferência de um valor não recebido no prazo estabelecido, dentro do 

próprio Ativo, contendo, inclusive, juros e atualização monetária ou quaisquer outros 

encargos aplicados sobre o valor inscrito em Dívida Ativa. 

 

Unidade Responsável: refere-se à Procuradoria Geral do Município. 

 

Unidades Executoras: todas as demais Secretarias e respectivas Divisões da Estrutura 

Organizacional da Prefeitura Municipal que se submeterão a esta instrução normativa. 

 

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
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1. Lei Federal n° 4.320/64; 

2. Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3. Lei Federal n° 10.028/00 - Crimes Fiscais; 

4. Lei Federal n° 8.666/93 - Contratos e Licitações; 

5. Lei Federal n° 10.520/02 - Modalidade Pregão; 

6. Lei Federal nº. 8.429/1992; 

7. Lei Complementar nº 621/2012- Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 

8. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 

providências; 

9. Constituição Federal, nas disposições do Código Tributário Nacional, além de outras 

normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, e disposições do 

Tribunal de Contas do Estado. 

 

V – RESPONSABILIDADES 
 

Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas 

executoras e supervisionar sua aplicação; promover discussões técnicas com as unidades 

executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 

as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 

 

Das Unidades Executoras: 
 

Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertar a unidade 

responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 

rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução 

Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes ao SJU, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles. 

 
VI - PROCEDIMENTOS 
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Da inscrição em dívida ativa de débitos tributários e não-tributários 
 
A inscrição de débitos em dívida ativa ocorre obedecendo aos seguintes trâmites: 

 

I- Verificação pelo Setor de Tributação 

a) O setor de Tributação, no início do exercício seguinte ao vencimento do débito, 

verificados no sistema tributário municipal, promove a inscrição dos mesmos em dívida 

ativa, com os cálculos e atualizações monetárias; 

b) De quatro em quatro anos encaminha as respectivas certidões negativas à Procuradoria 

Geral para a respectiva cobrança;  

c) A partir de 2016, encaminhará as certidões de dívida ativa para protesto, para 

posteriormente se promover a cobrança judicial das que por ventura não forem adimplidas; 

 

II – Cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa: 

a) após o recebimento da Certidão de Dívida Ativa, pela Procuradoria Geral, caso o mesmo 

não tenha sido devidamente adimplido, encaminhará referidas certidões competente 

cobrança judicial desses débitos, realizando o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal; 

b) a petição inicial da Ação de Execução Fiscal será eletronicamente emitida pelo Sistema, 

bem como a Certidão de Dívida Ativa que a acompanhará; 

c) cada débito possuirá uma Certidão de Dívida Ativa confeccionada com base na sua 

legislação correspondente, para tanto, o sistema reserva uma formula para cada espécie de 

crédito tributário e não-tributário, calculando-o sempre nos termos legais; 

 

Da compensação de débitos tributários e não tributários 
 
A compensação de débitos tributários e não tributários obrigatoriamente ocorre mediante 

processo administrativo, obedecendo aos seguintes trâmites: 

 

I – Recebimento do Processo na Procuradoria Fiscal: 

a) A compensação de valores é realizada mediante a instauração de processo 

administrativo, cuja origem é em regra do contribuinte interessado; 

b) O requerimento é proposto no Setor de Protocolo Geral do Município de Afonso 

Cláudio/ES e enviado ao Setor de Tributação que analisará e apurará os valores pagos, 

verificando a viabilidade da compensação prestando as informações pertinentes e após o 

encaminhará à Procuradoria Geral; 

c) O processo será recebido mediante Guia de Tramitação e após a emissão de parecer 

encaminhado ao Gabinete do Prefeito para autorização ou não da compensação e, caso 

haja deferimento da compensação, será encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças 

para as providências legais. 

e) A Secretaria Municipal de Finanças receberá o processo, através de Guia de Tramitação, 

emitida pelo Gabinete do Prefeito e analisará e apurará os valores pagos, verificando a 

viabilidade da compensação; 

c) Em caso positivo, será a compensação efetivada no sistema; 

d) Em caso negativo, o contribuinte será notificado da impossibilidade da compensação e o 

processo arquivado no Gabinete do Prefeito. 

 

Da revisão de valores do IPTU 
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A revisão de valores do IPTU ocorre mediante processo administrativo, obedecendo aos 

seguintes trâmites: 

 

I – Recebimento pela Procuradoria Fiscal: 

a) os processos administrativos visando à revisão de valores de IPTU inscritos em dívida 

ativa serão protocolizados no Setor de Protocolo Geral e encaminhados ao Setor de 

Tributação, recebidos mediante Guia de Tramitação;  

c) O processo será recebido e feita a análise técnica do pedido e, caso haja necessidade de 

análise jurídica será remetido à Procuradoria Geral para emissão de parecer e 

posteriormente ao Gabinete do Prefeito para deferimento ou não do pedido; 

d) caso seja deferido, os autos retornarão ao Setor de Tributação para proceder a revisão; 

e) Em caso negativo, o contribuinte será notificado da impossibilidade da revisão e o 

processo arquivado no Gabinete do Prefeito. 

 

Do cancelamento de débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa 
 
O cancelamento de débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa ocorre 

mediante processo administrativo, obedecendo aos seguintes trâmites: 

 

a) Os processos administrativos visando o cancelamento de débitos inscritos em dívida ativa 

serão protocolizados no Setor de Protocolo Geral e encaminhados ao Setor de Tributação, 

recebidos mediante Guia de Tramitação;  

c) O processo será recebido e feita a análise técnica do pedido e, caso haja necessidade de 

análise jurídica será remetido à Procuradoria Geral para emissão de parecer e 

posteriormente ao Gabinete do Prefeito para deferimento ou não do pedido; 

d) Caso seja deferido, os autos retornarão ao Setor de Tributação para proceder ao 

cancelamento; 

e) Em caso negativo, o contribuinte será notificado da impossibilidade da revisão e o 

processo arquivado no Gabinete do Prefeito. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 

de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SJU Nº 002/2015), bem como de manter o 

processo de melhoria contínua. 

 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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Início

O setor de Tributação, no início do exercício 

seguinte ao vencimento do débito, verificados no 

sistema tributário municipal, promove a inscrição 

dos mesmos em dívida ativa, com os cálculos e 

atualizações monetárias

De quatro em quatro anos encaminha as respectivas 

certidões negativas à Procuradoria Geral para a 

respectiva cobrança e a partir de 2016, encaminhará 

as certidões de dívida ativa para protesto, para 

posteriormente se promover a cobrança judicial das 

que por ventura não forem adimplidas

Após o recebimento da Certidão de Dívida Ativa, 

pela Procuradoria Geral, caso o mesmo não tenha 

sido devidamente adimplido, encaminhará referidas 

certidões competente cobrança judicial desses 

débitos, realizando o ajuizamento da Ação de 

Execução Fiscal

A petição inicial da Ação de Execução Fiscal será 

eletronicamente emitida pelo Sistema, bem como a 

Certidão de Dívida Ativa que a acompanhará

Cada débito possuirá uma Certidão de Dívida Ativa 

confeccionada com base na sua legislação 

correspondente, para tanto, o sistema reserva uma 

formula para cada espécie de crédito tributário e 

não-tributário, calculando-o sempre nos termos 

legais
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encaminhados ao Setor de 

Tributação, recebidos mediante 

Guia de Tramitação
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Os processos administrativos 

visando o cancelamento de 
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ativa serão protocolizados no 

Setor de Protocolo Geral e 
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Guia de Tramitação
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Sim

Não

Procede com o cancelamento
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Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 003 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 370/2016 
Versão Anterior: 2016 

Unidade Responsável: Procuradoria Geral 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e procedimentos a 
serem observados para a realização de sindicâncias internas, no âmbito do Poder Executivo 
do Município. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Sindicância: É o instrumento sumário de elucidação de irregularidades no serviço público 
visando ou a aplicação de penalidades leves, desde que respeitado os direitos ao 
contraditório e à ampla defesa, ou a instauração de inquérito administrativo que visará à 
punição do culpado; 
 
Sindicado ou Indiciado: Aquele a quem é imputada a prática de transgressão da disciplina, 
cujo processo apuratório se verifica por meio de sindicância ou inquérito administrativo, 
respectivamente; 
 
Cargo Público: A posição componente da estrutura funcional, criada por Lei, em 
quantidade definida, nomenclatura própria, vencimento estabelecido, preenchido por 
servidor público com direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei; 
 
Unidade Responsável: Refere-se à Procuradoria Geral do Município; 
 
Unidades Executoras: Todas as demais Secretarias e respectivas Divisões da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal que se submeterão a esta instrução normativa. 
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Lei Federal n° 4.320/64; 
2. Constituição Federal; 
3. Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 
4. Lei Federal n° 10.028/00 - Crimes Fiscais; 
5. Lei Federal nº. 8.429/1992; 
6. Lei Municipal nº 1.448/97 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; Orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; Promover discussões técnicas com as unidades 
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 
as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 
 
Das Unidades Executoras: 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertar a unidade 
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SJU, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Ao receber a notícia de irregularidade do servidor público, o superior hierárquico informa ao 
Prefeito Municipal, que encaminha a Secretaria Municipal de Administração para nomeação 
da Comissão que irá apurar os fatos. 
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Compete à Comissão Disciplinar: 
 
I – colher o depoimento pessoal dos acusados; 
II – ouvir as testemunhas; 
III – determinar a produção de quaisquer provas de provas; 
IV – antecipar e elaborar o Relatório Final. 
 
A Comissão Disciplinar será instaurada por Portaria, composta de três servidores estáveis 
designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu Presidente. 
 
Para realização dos trabalhos da Comissão Disciplinar, os membros da Comissão 
Disciplinar poderão ser dispensados do ponto eletrônico, registrando-se o ponto, nesse 
caso, por outro meio. 
 
O servidor público, membro de Comissão Disciplinar, não será convocado para prestar 
serviços enquanto estiver gozando férias ou licenças. 
 
A capa do processo administrativo conterá os dados necessários a identificar a espécie do 
procedimento, sindicância ou processo administrativo disciplinar, o seu número sequencial e 
crescente, as partes envolvidas e a Secretaria Municipal de origem. 
 
Dos Procedimentos Administrativos 
 
Serão instaurados sindicância e processo disciplinar administrativo, por portaria do Prefeito 
Municipal e Secretário Municipal de Administração e será processada perante uma 
Comissão Disciplinar referente à Secretaria Municipal em que o(a) acusado(a) estiver 
lotado(a). 
 
Os procedimentos administrativos serão restritos às partes e seus patronos, enquanto 
estiverem em tramitação. 
 
As partes, os patronos e as testemunhas serão notificadas e ou intimadas por quaisquer 
meios de comunicação, que lhe assegure a ciência dos atos. 
 
Da Sindicância 
 
A sindicância, nos termos do art. 215 da Lei Municipal n° 1448/97093/2003, deverá ser 
concluída dentro de 15 (quinze) dias, contado esse prazo a partir do dia subsequente ao que 
se der a publicação da portaria de sua instauração ou da publicação da portaria de 
instauração da Comissão Disciplinar, se posterior àquela. 
 
A sindicância será promovida no intuito de obter informações ou esclarecimentos 
necessários à determinação do verdadeiro significado dos fatos denunciados. 
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O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual período, por despacho, 
devidamente fundamentado. 
 
A sindicância tem as seguintes etapas: 
 
I – instauração; 
II – produção de provas; 
II – manifestação do acusado; 
III – elaboração do Relatório Final; 
IV – remessa à Autoridade Julgadora; 
V – julgamento. 
 
O Presidente da Comissão Disciplinar determinará a produção de todas as provas que se 
fizerem necessárias para esclarecer os fatos, bem como aquelas que forem sugeridas pelos 
demais membros da Comissão. 
 
Se constatada a autoria de alguma infração e sendo hipótese de tão somente imputação da 
sanção de advertência ou repreensão, o Presidente da Comissão determinará a notificação 
do(s) acusado(s) para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, podendo requerer as 
provas que entender necessárias e arrolar até 03 (três) testemunhas. 
 
Em caso de produção de quaisquer provas após a manifestação a apresentação da defesa, 
dever-se-á assegurar a oportunidade do acusado se manifestar, no prazo de 05 (cinco)dias. 
 
Após o encerramento da instrução processual a Comissão Disciplinar poderá: 
 
I -  Arquivamento do processo; 
II – Aplicação de penalidades de advertência ou repreensão; 
III – Instauração de processo disciplinar. 
 
Do Processo Administrativo Disciplinar 
 
O processo administrativo disciplinar será instaurado nos termos dos artigos 219 e ss da Lei 
Municipal n° 1.448/97, e deverá ser concluído dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação do ato que constituir a Comissão, admitida a prorrogação por igual prazo, 
quando as circunstancias o exigirem. 
 
O processo administrativo disciplinar será instaurado quando houver materialidade e autoria 
de uma infração disciplinar. 
 
O processo administrativo disciplinar tem as seguintes etapas: 
 
I – instauração; 
II – notificação para apresentação de defesa prévia; 
III – produção de provas; 
IV – defesa final; 
V – elaboração do Relatório Final; 
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VI – remessa à Autoridade Julgadora; 
VII – julgamento; 
 
Após a instauração do processo administrativo e da Comissão Disciplinar, o acusado será 
notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, podendo requerer a 
produção das provas que entender necessárias e arrolar testemunhas. 
 
Ao analisar a defesa prévia, a Comissão Disciplinar poderá antecipar o Relatório Final e 
opinar pelo arquivamento do processo administrativo disciplinar. 
 
Em não sendo hipótese de antecipar o Relatório Final, será procedida a instrução 
processual. 
 
O Presidente da Comissão determinará a produção de todas as provas que se fizerem 
necessárias para esclarecer os fatos, bem como aquelas que forem sugeridas pelos demais 
membros da Comissão Disciplinar, quais sejam depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, 
perícias e quaisquer outras provas que se fizerem necessárias. 
 
O Presidente da Comissão poderá indeferir a produção de provas protelatórias, requeridas 
intempestivamente e nas hipóteses de matéria de direito. 
 
Na instrução processual, o depoimento pessoal do(a) acusado(a), bem como a oitiva das 
testemunhas serão procedidos perante a Comissão Disciplinar. 
 
Os depoimentos pessoais e as oitivas de testemunhas serão prestados oralmente e 
reduzido a termo, registrando-se os fatos sinteticamente no termo de audiência que será 
assinado pelo(a) depoente, pelos acusados presentes, pela testemunha, pelos membros da 
Comissão Disciplinar e pelos defensores. 
 
Após o encerramento da instrução processual, o(a) acusado(a) será notificado(a) para 
apresentar a defesa final, no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Se o acusado tiver patrono constituído nos autos, somente este será notificado para 
apresentar defesa final. 
 
Do Depoimento Pessoal Do Acusado 
 
Concluída a inquirição das testemunhas a Comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
que será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito trazê-lo por escrito. 
 
O acusado será argüido sobre: 
 
I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita; 
II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se 
conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática da infração, e quais 
sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela; 
III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta 
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IV - as provas já apuradas; 
V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se 
tem o que alegar contra elas; 
VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com 
esta se relacione e tenha sido apreendido; 
VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e 
circunstâncias da infração; 
VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa. 
 
Havendo mais de um acusado, os depoimentos serão colhidos separadamente, sem que um 
assista o depoimento do outro. 
 
Da Oitiva Das Testemunhas 
 
Na inquirição das testemunhas, antes de compromissá-las, o Presidente da Comissão 
deverá certificar se a testemunha é parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau ou se é amigo íntimo ou inimigo capital do(a) acusado(a), por 
analogia ao art. 252 doCPP, alertando sobre o crime de falso testemunho, conforme art. 342 
do Código Penal. 
 
Caso haja parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau 
ou amizade íntima ou inimizada capital com o(s) sindicado(s), o depoente deverá ser 
dispensado e tudo deverá ser devidamente registrado. Se houver interesse da comissão em 
ouvi-lo, deverá fazê-lo somente como informante, devendo ser registrado no Termo de 
Declarações. 
 
A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e 
lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua 
profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das 
partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando 
sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua 
credibilidade. 
 
O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por 
escrito. 
 
Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. 
 
Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o Presidente da Comissão procederá à 
verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde 
logo. 
 
Após colher o depoimento das testemunhas, o Presidente da Comissão indagará aos 
membros da Comissão Disciplinar e, sucessivamente, ao acusado ou se patrono, se restou 
algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender 
pertinente e relevante. 
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Da Insanidade Mental Do Acusado 
 
Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão proporá a 
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. 
 
O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo 
principal, após a expedição do laudo pericial. 
 
 
Se se verificar que a insanidade mental sobreveio à infração e é relativa e curável, o 
processo administrativo continuará suspenso até que o acusado restabeleça sua sanidade 
mental. 
 
Do Relatório Final 
 
Encerrada a instrução processual no procedimento administrativo, a Comissão Disciplinar 
remeterá o processo ao Chefe do Poder Executivo, acompanhado de relatório minucioso, no 
qual concluirá por inocência ou responsabilidade do acusado, indicando, neste caso, a 
disposição legal transgredida, para que o Chefe do Poder Executivo profira a decisão no 
prazo de vinte dias. 
 
Os trabalhos da Comissão Disciplinar encerrarão com a produção do relatório final que será 
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor e indicação das penas 
possíveis de serem aplicadas. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Os casos omissos na presente instrução normativa serão solucionados à luz das normas 
processuais penais. 
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SJU Nº 003/2015), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Rotinas e procedimentos a serem observados para a realização de sindicâncias internas

PREFEITO
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DISCIPLINAR
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Início

Ao receber a notícia de 

irregularidade do servidor 

público, o superior hierárquico 

informa ao Prefeito Municipal

Toma conhecimento e 

encaminha a Secretaria 

Municipal de Administração 

Nomeia a Comissão, através de 

Portaria juntamente com o 

Prefeito, que irá apurar os 

fatos

A Comissão Disciplinar será 

instaurada por Portaria, 

composta de três servidores 

estáveis designados pela 

autoridade competente, que 

indicará dentre eles o seu 

Presidente

Para realização dos trabalhos da Comissão 

Disciplinar, os membros da Comissão 

Disciplinar poderão ser dispensados do 

ponto eletrônico, registrando-se o ponto, 

nesse caso, por outro meio

O servidor público, membro de Comissão 

Disciplinar, não será convocado para 

prestar serviços enquanto estiver 

gozando férias ou licenças

A capa do processo administrativo 

conterá os dados necessários a identificar 

a espécie do procedimento, sindicância 

ou processo administrativo disciplinar, o 

seu número sequencial e crescente, as 

partes envolvidas e a Secretaria Municipal 

de origem.

Compete à Comissão Disciplinar:

I – colher o depoimento pessoal dos 

acusados;

II – ouvir as testemunhas;

III – determinar a produção de quaisquer 

provas de provas;

IV – antecipar e elaborar o Relatório Final.

Toma conhecimento da criação 

da Comissão

As partes, os patronos e as testemunhas 

serão notificadas e ou intimadas por 

quaisquer meios de comunicação, que lhe 

assegure a ciência dos atos.
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Fim

As partes, os patronos e as testemunhas 

serão notificadas e ou intimadas por 

quaisquer meios de comunicação, que lhe 

assegure a ciência dos atos.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 001 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 371/2016 
Versão Anterior: 2016 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução normativa tem por finalidade estabelecer os procedimentos 
necessários para a gerências e execução dos serviços gerais da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio-ES. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
Admissão: É o ingresso de servidor nos quadros da Administração Pública. A admissão 
para serviço temporário ocorre com a assinatura do contrato; 
 
Contrato temporário: É a contratação de pessoal por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal em geral e especificamente os art. 37, art. 70, art. 165, incisos I, II e 

III; 
2. Lei Federal n° 4.320/64; 
3. Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 
4. Lei Federal nº. 8.429/1992; 
5. Lei Complementar nº 621/2012 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 
6. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 
providências; 
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7. Encontra-se amparo nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal, nas disposições do 
Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, além de outras 
normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, e disposições do 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; Orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; Promover discussões técnicas com as unidades 
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 
as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 
 
Das Unidades Executoras: 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Assistência 
Social), quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 
da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações 
da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SJU, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 
efetuadas admissões de pessoal por tempo determinado, mediante ato administrativo 
padronizado, do qual constarão todos os direitos, vantagens, deveres e obrigações do 
admitido. 
 
Os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de 
excepcional interesse público deverão ser estabelecidos por lei. 
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Será considerado de excepcional interesse público o atendimento dos serviços que, por sua 
natureza, tenham características inadiáveis e deles decorram prejuízos a vida, a segurança, 
a subsistência e a educação da população. 
 
A admissão para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público 
extingue-se automaticamente pelo decurso do prazo de duração pelo qual foi celebrado, 
sem qualquer outra formalidade. 
 
São considerados de excepcional interesse público os acontecimentos fortuitos que possam 
ocasionar prejuízo ao Município e à população, bem como os de necessidade inadiável de 
preenchimento de cargos e funções, indispensáveis à movimentação de serviços essenciais, 
para viabilização de implementação de convênios e projetos governamentais específicos, 
dentre outros, a citar os que visem a: 
 

 Assistência a situações de calamidade pública; 

 Assistência emergencial em saúde pública; 
 Admissão de professor substituto; 

 Combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo responsável do 
 Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica; 
 Programas ou campanhas, por natureza temporária, na área da saúde pública, 

assistência social, educação e segurança; 
 
A contratação de professor substituto far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente 
da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, 
afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória, por falta 
deste até que se faça concurso público ou por afastamento para ocupar cargo de direção ou 
coordenação. 
 
As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a 
dez por cento do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da 
instituição. 
 
Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Instrução Normativa, sobre a declaração 
de emergências em saúde pública. 
 
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Instrução Normativa, será 
feito mediante processo seletivo simplificado. 
 
A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de 
emergência ambiental e de emergências em saúde pública prescindirá de contratação 
imediata por apresentação de curriculum, sujeito a publicação na imprensa oficial, ou jornal 
de grande circulação. 
 
As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os prazos máximos 
estipulado na lei. 
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As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária 
específica, o gasto com pessoal não poderá exceder 54% das despesas do município, a 
verificação do cumprimento dos limites deverá ser realizada ao final de cada quadrimestre, 
se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite 
estabelecido, o município terá que se ajustar eliminando o excesso nos dois quadrimestres 
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. 
 
Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à Unidade de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, para controle do disposto nesta Instrução 
Normativa, síntese dos contratos efetivados. 
 
É proibida a contratação, nos termos desta Instrução Normativa, servidores da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, exceto, 
condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: 
 
• Professor substituto, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das 
carreiras de magistério; 
• Profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo Governo 
Municipal e para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o 
contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da 
administração pública Municipal direta e indireta. 
 
A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Instrução Normativa será fixada em 
importância não superior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição ou 
nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem 
função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho. 
 
Para os efeitos do item anterior, não se consideram as vantagens de natureza individual dos 
servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. 
 
O pessoal contratado nos termos desta Instrução Normativa não poderá: 
 

 Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
 Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 
 
O contrato firmado de acordo com esta Instrução Normativa extinguir-se-á: 
 

 Pelo término do prazo contratual; 

 Por iniciativa do contratado; 
 Por conveniência da Administração; 
 O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas instituídas no contrato, 

a paralisação da prestação de serviços sem justa causa, o cometimento reiterado de 
faltas na prestação de serviços objeto do contrato, além de outros legalmente 
estabelecidos; 
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 Nos casos de rescisão contratual serão assegurados todos os direitos de interesse 
público, conveniência administrativa e disponibilidade de recursos financeiros pelo 
contratante; 

 Quando a extinção do contrato se der a pedido do contratado será consumada 
mediante comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo tal 
lapso temporal ser desconsiderado se não houver prejuízos para a Administração 
Municipal. 

 
O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Instrução 
Normativa será contado para todos os efeitos. 
 
Consideram-se serviços de caráter temporário: 
 

 O exercício de funções públicas, até a criação e provimento dos cargos respectivos; 

 O trabalho desenvolvido na execução obras e serviços determinados, até seu 
término; 

 O trabalho prestado no desenvolvimento de ações emergenciais e de campanhas na 
área de Segurança, Assistência Social, da educação, obras, agricultura ou da saúde 
pública, de iniciativa do Município ou estabelecida em regime de parceria, acordo ou 
convênio com o governo Estadual ou Federal; 

 O trabalho prestado em programas culturais, de conscientização e combate ao uso 
de drogas, de recuperação de indivíduos marginalizados socialmente ou de incentivo 
à prática do desporto amador, até a efetiva implantação desses serviços por Lei, se 
for o caso. 

 
Para assumir o exercício, o contratado deverá, no mínimo, além das exigências específicas, 
comprovar: 
 

 Ser brasileiro; 

 Ter 18 (dezoito) anos completos; 
 Estar em dia com suas obrigações civis, militares, eleitorais e com o município; 

 Gozar de boa saúde física e mental, comprovado mediante laudo de perícia médica 
expedido pelo sistema pericial do município; 

 Possuir habilitação profissional ou escolaridade mínima para o exercício das 
funções, quando for o caso; 

 Atender as disposições prescritas em lei, decreto, convênio ou projeto, para o regular 
exercício da função; 

 
As admissões serão autorizadas pelo chefe do Poder Executivo, vindos dos órgãos 
competentes. 
 
É vedado o desvio de função de pessoa admitida em caráter temporário, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissão. 
 
De acordo com o art. 40, § 13 da CF, ao servidor ocupante de cargo temporário aplica-se o 
regime geral de previdência social. 
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Processo Seletivo Simplificado 
 
A abertura do Processo Seletivo Simplificado se dará após aprovação pela Câmara 
Municipal de lei autorizativa que disciplinará, entre outros, as condições da contratação, 
direitos e deveres, carga horária, prazo e remuneração. 
 
Para a contratação mediante PSS deverá ser encaminhado ao departamento de recursos 
humanos o memorando da secretaria com os documentos exigidos no edital. 
 
A avaliação dos candidatos inscritos no processo seletivo simplificado pela comissão da 
secretaria de origem compreenderá quaisquer das modalidades a seguir: prova escrita, 
análise de currículo, entrevista ou exames físicos, psicológico, sem prejuízo de outras 
modalidades que, a critério da unidade administrativa contratante, venham a ser exigidas. 
 
É competência da comissão organizadora de cada unidade contratante: o levantamento do 
custo orçamentário, a coordenação e andamento do processo seletivo, bem como a 
avaliação. 
 
Cabendo à Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Recursos 
Humanos, a elaboração do contrato temporário, somente após a análise do processo e 
parecer técnico emitido pela Procuradoria Geral Municipal. 
 
A análise objetiva dos currículos dar-se-á a partir de sistema de pontuação, que contemple 
entre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem 
realizadas, a formação, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato. 
 
Em obediência aos princípios da publicidade e impessoalidade a divulgação relativa ao 
processo seletivo simplificado, salvo situação emergencial devidamente justificada, dar-se-á 
pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, mediante: 
 

 Publicação no Diário Oficial do município, mural ou jornais da cidade; 
 No sítio oficial do órgão ou entidade contratante na Internet. 

 
O extrato do edital, quanto à inscrição, deverá informar no mínimo: o período de inscrição, o 
local, os requisitos, se admitida ou não por meio eletrônico, e o valor, quando houver. 
 
Deverão constar do edital do processo seletivo simplificado informações que permitam ao 
interessado conhecer as condições da futura contratação, tais como: o número de vagas, a 
descrição das atribuições, a remuneração a ser paga e o prazo de duração do contrato, 
documentos e exames médicos obrigatórios e a forma de avaliação. 
 
Todos os atos administrativos do processo seletivo deverão ser publicados no diário oficial 
do município, a saber: edital de publicação, suas alterações, lista dos inscritos, lista dos 
aprovados e outros. 
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
As publicações deveram estar de acordo com esta Instrução Normativa e os responsáveis 
pelas publicações devem atentar-se para o atendimento pleno das disposições contidas 
nesta Norma Interna. 
 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Processo Seletivo Simplificado

CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO

PROCURADORIA 

JURÍDICA

Início

A abertura do Processo Seletivo 
Simplificado se dará após aprovação 
pela Câmara Municipal de lei 
autorizativa que disciplinará, entre 
outros, as condições da contratação, 
direitos e deveres, carga horária, prazo 
e remuneração

Para a contratação mediante PSS 
deverá ser encaminhado ao 
departamento de recursos humanos o 
memorando da secretaria com os 
documentos exigidos no edital

Recebe o memorando da 
secretaria com os documentos 
exigidos no edital

Cria comissão para avaliar os 
candidatos

A avaliação dos candidatos inscritos no processo seletivo 
simplificado pela comissão da secretaria de origem 
compreenderá quaisquer das modalidades a seguir: 
prova escrita, análise de currículo, entrevista ou exames 
físicos, psicológico, sem prejuízo de outras modalidades 
que, a critério da unidade administrativa contratante, 
venham a ser exigidas.

É competência da comissão organizadora de cada 
unidade contratante: o levantamento do custo 
orçamentário, a coordenação e andamento do processo 
seletivo, bem como a avaliação.

A análise objetiva dos currículos dar-se-á a partir de 
sistema de pontuação, que contemple entre outros 
fatores considerados necessários para o desempenho das 
atividades a serem realizadas, a formação, a qualificação, 
experiência e habilidades específicas do candidato



Conclui o Processo Seletivo

Analisa e emite parecer técnico

Elabora o contrato temporário

A análise objetiva dos currículos dar-se-á a partir de 
sistema de pontuação, que contemple entre outros 
fatores considerados necessários para o desempenho das 
atividades a serem realizadas, a formação, a qualificação, 
experiência e habilidades específicas do candidato

Em obediência aos princípios da publicidade e 
impessoalidade a divulgação relativa ao processo seletivo 
simplificado, salvo situação emergencial devidamente 
justificada, dar-se-á pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, 
mediante:

- Publicação no Diário Oficial do município, mural ou 
jornais da cidade;
- No sítio oficial do órgão ou entidade contratante na 
Internet.

O extrato do edital, quanto à inscrição, deverá informar 
no mínimo: o período de inscrição, o local, os requisitos, 
se admitida ou não por meio eletrônico, e o valor, 
quando houver

Deverão constar do edital do processo seletivo 
simplificado informações que permitam ao interessado 
conhecer as condições da futura contratação, tais como: 
o número de vagas, a descrição das atribuições, a 
remuneração a ser paga e o prazo de duração do 
contrato, documentos e exames médicos obrigatórios e a 
forma de avaliação

Todos os atos administrativos do processo seletivo 
deverão ser publicados no diário oficial do município, a 
saber: edital de publicação, suas alterações, lista dos 
inscritos, lista dos aprovados e outros.



Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 002 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 372/2016 
Versão Anterior: 2016 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução normativa tem por finalidade estabelecer normas de utilização dos 
serviços e equipamentos de telefonia fixa e móvel, no âmbito da Prefeitura Municipal. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
 
III - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal em geral e especificamente o art. 37; 
2. Lei Orgânica Municipal; 
 
 
IV – RESPONSABILIDADES 
 
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; Orientar as áreas 
executoras e supervisionar sua aplicação; Promover discussões técnicas com as unidades 
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir 
as Rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 
 
Das Unidades Executoras: 
 
Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Assistência 
Social), quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
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eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários 
da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações 
da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SJU, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 
 
 
V - PROCEDIMENTOS 
 
São responsáveis pelos equipamentos e utilização das linhas telefônicas fixas, os 
servidores, onde a linha telefônica estiver instalada. 
 
São responsáveis pelos equipamentos e utilização das linhas telefônicas móveis, em caráter 
permanente ou provisório, o servidor que receber o aparelho, o chip e acessórios. 
 
O servidor titular do aparelho móvel, nos casos de afastamento legal, poderá entregá-lo ao 
seu substituto, que assumirá a responsabilidade pelo uso e guarda dos equipamentos 
recebidos. 
 
Para utilização dos equipamentos e serviços de telefonia fixa ou móvel, os servidores 
deverão observar o seguinte: 
 

 Utilizar os serviços disponíveis exclusivamente para cumprimento das atividades 
institucionais; 

 Cumprir as recomendações dos respectivos fabricantes e as normas técnicas das 
concessionárias, principalmente aquelas que proporcionem economia e segurança; 

 Racionalizar o uso dos serviços, evitando a utilização prolongada e desnecessária 
das linhas telefônicas, priorizando as formas de comunicação de menor custo e 
mesmo resultado; 

 Utilizar os serviços de telefonia móvel celular somente quando não for possível o uso 
da telefonia fixa, salvo quando for menor o custo pelo uso do serviço móvel. 

 Não permitir a utilização dos equipamentos por pessoas não vinculadas à Prefeitura 
Municipal. 

 
Os valores como teto máximo mensal, serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Administração, para as Unidades Executoras. 
 
As faturas com consumo excedente ao teto máximo mensal, serão remetidas aos 
responsáveis/usuários, para as devidas justificativas e ateste da fatura, no prazo de 3 (três) 
dias. 
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O não acolhimento pelo ordenador de despesa da justificativa implicará no ressarcimento. 
 
O teto a ser estipulado poderá ser revisto anualmente, por decisão do Prefeito Municipal, 
mediante ato administrativo próprio, após solicitação fundamentada na unidade requisitante, 
observada a disponibilidade orçamentária. 
 
A critério do Prefeito Municipal, mediante ato administrativo, o teto de que trata este artigo 
poderá ser majorado, durante o período de maior demanda, observada a disponibilidade 
orçamentária. 
 
Para conter o uso excessivo dos serviços de telefonia, poderá ser autorizado pelas 
Unidades Executoras, o bloqueio da linha telefônica, após solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
O ateste fora do prazo ou a falta de recolhimento dos valores, ensejará o bloqueio da linha 
telefônica. 
 
O desbloqueio ocorrerá depois de pedido justificado da unidade responsável pela linha 
telefônica. 
 
É vedado aos usuários dos serviços de telefonia: 
 

 Utilizar os serviços para tratar de assuntos particulares; 

 Utilizar os serviços de telegrama fonado; 
 Realizar ligações para consulta a lista telefônica; 
 Efetuar ligações internacionais, exceto a Chefia do Executivo, e, para os demais 

casos, com autorização prévia do Prefeito Municipal; 
 Receber chamadas a cobrar, exceto quando autorizado pela chefia imediata; 

 Realizar ligação interurbana através de concessionária diversa daquela contratada 
pela administração; 

 Realizar despesas com valor superior ao teto estipulado, salvo situação devidamente 
justificada. 

 A utilização de telefonia móvel celular terá caráter permanente ou temporário, de 
acordo com a disponibilidade dos aparelhos. 

 
O uso em caráter permanente ficará restrito ao titular das seguintes unidades: 
 

 Gabinete do prefeito; 
 Secretarias Municipais (o secretário ou um servidor escolhido pelo secretário); 

 Assessorias. 
 
O uso em caráter provisório, dependerá de autorização do Prefeito Municipal, por período 
determinado e desde que o exercício das atribuições o justifique. 
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O fornecimento de telefones móveis fica condicionado às disponibilidade do número de 
acessos e ao valor global do contrato celebrado com a concessionária do serviço. 
A devolução do aparelho celular e acessório à Secretaria Municipal de Administração 
ocorrerá: 
 

 A pedido do ordenador de despesa, no prazo consignado; 

 Quando o usuário desistir formalmente da utilização da telefonia móvel, no dia do 
seu pedido de desistência. 

 
Fiscalização 
 
A Secretaria Municipal de Administração, ou a Comissão designada para fiscalização do 
contrato, informará aos usuários, quais concessionárias contratadas e as suas respectivas 
áreas de atuação. 
 
As ligações de longa distância deverão ser realizadas obrigatoriamente por intermédio da 
concessionária contratada. 
 
Compete a Secretaria de Finanças proceder a análise das faturas telefônicas e seu devido 
ateste, exceto quando a fatura ultrapassar o teto máximo previsto. 
 
O titular da unidade ou o usuário do aparelho celular poderá solicitar a sua fatura mensal 
para acompanhamento de sua despesa. 
 
Detectado erro em fatura de conta telefônica, a fiscalização do contrato realização as 
diligências pra saná-lo, tomando as providências que julgar necessárias, inclusive 
solicitando manifestação dos usuários dos serviços. 
 
A fiscalização do contrato deverá disponibilizar, quando solicitado, após o recebimento 
definitivo dos serviços, para conhecimento e controle dos usuários, os valores de todas as 
faturas telefônicas fixas e móveis, de forma individualizada. 
 
Caberá ao Gabinete do Prefeito a entrega e o recebimento dos aparelhos celulares, chip e 
acessórios. 
 
Incube a Secretaria Municipal de Finanças o controle dos limites estabelecidos, seu 
acompanhamento, no que diz respeito ao limite orçamentário. 
 
Ressarcimento 
 
Os danos causados aos aparelhos celulares e acessórios são de responsabilidade de seus 
usuários, salvo os decorrentes de uso normal. 
 
No caso de furto, roubo ou extravio do aparelho celular ou de seus acessórios, o usuário 
deverá proceder da forma a seguir: 
 

 Providenciar a lavratura do boletim de ocorrência; 
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 Comunicar imediatamente o fato a Secretaria Municipal de Administração, para que 
seja efetuado o bloqueio da linha telefônica; 

 Encaminhar a Secretaria Municipal de Administração declaração escrita e assinada 
no mesmo dia ou no primeiro dia útil posterior ao ocorrido, relatando o fato, à qual 
deverá ser anexada cópia do boletim de ocorrência policial. 

 
O descumprimento implicará o ressarcimento da despesa, por meio de guia de recolhimento 
da prefeitura, a ser emitida pelo departamento de arrecadação municipal. 
 
No caso de parcelamento do ressarcimento, observar-se-á a legislação aplicável aos 
servidores públicos. 
 
Fica dispensado o ressarcimento quando o total a ser descontado do servidor, por fatura, for 
igual ou inferior a 5% (cinco por cento) do teto fixado pela Secretaria Municipal de 
Administração, o que não isenta o responsável/usuário de apresentar as justificativas 
solicitadas pela Secretaria de Administração e atestar a fatura. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
As publicações deveram estar de acordo com esta Instrução Normativa e os responsáveis 
pelas publicações devem atentar-se para o atendimento pleno das disposições contidas 
nesta Norma Interna. 
 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
 



Normas de utilização dos serviços e equipamentos de telefonia fixa e móvel

USUÁRIO
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ADMINISTRATIVA (do 

usuário)
SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE DO PREFEITO

Início

São responsáveis pelos equipamentos e 

utilização das linhas telefônicas fixas, os 

servidores, onde a linha telefônica estiver 

instalada

São responsáveis pelos equipamentos e 

utilização das linhas telefônicas móveis, 

em caráter permanente ou provisório, o 

servidor que receber o aparelho, o chip e 

acessórios.

Os valores como teto máximo mensal, 

serão estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Administração, para as 

Unidades Executoras

As faturas com consumo excedente ao 

teto máximo mensal, serão remetidas aos 

responsáveis/usuários, para as devidas 

justificativas e ateste da fatura, no prazo 

de 3 (três) dias

Elabora justificativa e envia ao ordenador 

de despesas

Recebe e analisa a justificativa

Acolhe a justificativa?

Comunica o servidor que terá que 

ressarcir os valores indevidos
Efetua o ressarcimento dos valores

Não



Comunica o servidor que terá que 

ressarcir os valores indevidos
Efetua o ressarcimento dos valores

O ateste fora do prazo ou a falta de 

recolhimento dos valores, ensejará o 

bloqueio da linha telefônica

O desbloqueio ocorrerá depois de 

pedido justificado da unidade 

responsável pela linha telefônica

Fim

Início

A Secretaria Municipal de Administração, 

ou a Comissão designada para fiscalização 

do contrato, informará aos usuários, quais 

concessionárias contratadas e as suas 

respectivas áreas de atuação

Recebe a informação

As ligações de longa distância deverão ser 

realizadas obrigatoriamente por 

intermédio da concessionária contratada

Compete a Secretaria de Finanças 

proceder a análise das faturas telefônicas 

e seu devido ateste, exceto quando a 

fatura ultrapassar o teto máximo previsto

O titular da unidade ou o usuário do 

aparelho celular poderá solicitar a sua 

fatura mensal para acompanhamento de 

O titular da unidade ou o usuário 

do aparelho celular poderá solicitar 

a sua fatura mensal para 



F
is

ca
li

za
çã

o
O titular da unidade ou o usuário do 

aparelho celular poderá solicitar a sua 

fatura mensal para acompanhamento de 

sua despesa.

O titular da unidade ou o usuário 

do aparelho celular poderá solicitar 

a sua fatura mensal para 

acompanhamento de sua despesa.

Detectado erro em fatura de conta 

telefônica, a fiscalização do contrato 

realização as diligências pra saná-lo, 

tomando as providências que julgar 

necessárias, inclusive solicitando 

manifestação dos usuários dos serviços.

A fiscalização do contrato deverá 

disponibilizar, quando solicitado, após o 

recebimento definitivo dos serviços, para 

conhecimento e controle dos usuários, os 

valores de todas as faturas telefônicas 

fixas e móveis, de forma individualizada

Caberá ao Gabinete do Prefeito a entrega 

e o recebimento dos aparelhos celulares, 

chip e acessórios.

Incube a Secretaria Municipal de Finanças 

o controle dos limites estabelecidos, seu 

acompanhamento, no que diz respeito ao 

limite orçamentário.

Fim



R
e
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F
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Início

Os danos causados aos aparelhos 

celulares e acessórios são de 

responsabilidade de seus usuários, salvo 

os decorrentes de uso normal

No caso de furto, roubo ou extravio do 

aparelho celular ou de seus acessórios, o 

usuário deverá providenciar a lavratura 

do boletim de ocorrência

Comunicar imediatamente o fato a 

Secretaria Municipal de Administração, 

encaminhando declaração escrita e 

assinada no mesmo dia ou no primeiro 

dia útil posterior ao ocorrido, relatando o 

fato, à qual deverá ser anexada cópia do 

boletim de ocorrência policial

Efetua o bloqueio da linha telefônica

O descumprimento implicará o 

ressarcimento da despesa, por meio de 

guia de recolhimento da prefeitura, a ser 

emitida pelo departamento de 

arrecadação municipal

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 001 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 373/2016 
Versão Anterior: 2016 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução normativa dispõe sobre procedimentos para segurança física e lógica 
dos equipamentos, sistemas, dados e informações, objetivando a implementação de rotinas 
de trabalho e de procedimentos de controle. 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura administrativa do município, no âmbito da 
operacionalização dos Procedimentos do Sistema de Tecnologia da Informação e aplica-se 
a todos os usuários de recursos de tecnologia da informação, quer como executoras de 
tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio 
documental ou informatizado, que deverão observar a legislação municipal, estadual, federal 
e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 
 
III – CONCEITOS 
 
Recursos Tecnológicos: os equipamentos, as instalações e bancos de dados direta ou 
indiretamente administrados, mantidos ou operados pelas diversas secretarias, órgãos, 
diretorias, Coordenadorias e Gerências, tais como: 
 
a) computadores, incluídos seus equipamentos CD's, pen drive e acessórios; 
b) impressoras, plotters e equipamentos multifuncionais conectados ao computador; 
c) redes de computadores e de transmissão de dados; 
d) bancos de dados ou documentos residentes em disco, fita magnética ou outros meios; 
e) leitoras de códigos de barra, scanners, equipamentos digitalizadores e afins;  
f) manuais técnicos e CD's de instalação/configuração; 
g) patch panei, switches, hubs e outros equipamentos de rede; 
h) serviços e informações disponibilizados via arquitetura de informática da instituição; 
i) softwares, sistemas e programas adquiridos ou desenvolvidos pela Administração. 
 
Usuário: todo servidor público municipal ou prestador de serviço que necessite de acesso à 
rede corporativa ou utilize algum recurso de tecnologia da informação municipal; 
Cadastro: procedimento de criação de usuário para acesso aos sistemas informatizados da 
Prefeitura Municipal; 
 
Habilitação: procedimento de atribuição dos módulos ao usuário; 
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Módulo: subconjunto de transações de um sistema, que define a abrangência de atuação 
de um usuário; 
 
Senha: conjunto alfanumérico de caracteres destinado a assegurar a identidade do usuário 
e a permitir seu acesso aos dados, programas e sistemas não disponíveis ao público, de 
uso pessoal e intransferível; 
 
Ativos de Informação: o patrimônio composto por todos os dados e informações gerados e 
manipulados nos processos do órgão; 
 
Ativos de Processamento: patrimônio composto por todos os elementos de hardware 
(máquina), software (sistema) e infraestrutura de comunicação, necessários para a 
execução das atividades do órgão; 
 
Recursos de Tecnologia da Informação: conjunto dos ativos de informação c de 
processamento; 
 
Dado: qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma 
compreensão de determinado fato ou situação, constituindo um insumo de um sistema de 
informação; 
 
Informação: resultado do processamento do conjunto de dados apresentado a quem de 
direito, na forma, tempo e meio adequados, que permite conhecer uma avaliação ou fato, 
contribuindo para a tomada de decisão; 
 
Informações Íntegras: aquelas que apenas são alteradas através de ações autorizadas e 
planejadas; 
 
Informações Integradas: aquelas que fazem parte de um todo que se completam ou 
complementam; 
 
Sistema de Informação: conjunto de partes que formam um todo unitário, com o objetivo 
de disponibilizar informações para formular, atingir e avaliar as metas da organização; 
 
Tecnologia da Informação: conjunto de equipamentos e suportes lógicos, que visam 
coletar, processar, tratar, armazenar c distribuir dados e informações; 
 
Confidencialidade: o princípio de segurança que trata da garantia de que o acesso à 
informação seja obtido somente por pessoas autorizadas; 
 
Integridade: o princípio de segurança que trata da salvaguarda da exatidão e confiabilidade 
da informação e dos métodos de processamento; 
Disponibilidade: o princípio de segurança que trata da garantia de que pessoas 
autorizadas obtenham acesso à informação e aos recursos correspondentes, sempre que 
necessário; 
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Segurança da Informação: a preservação da confidencialidade, integridade, credibilidade e 
disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como 
autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar 
envolvidas; 
 
Credencial: a combinação do "login" e "senha", utilizado ou não em conjunto a outro 
mecanismo de autenticação, que visa legitimar e conferir autenticidade ao usuário na 
utilização da infraestrutura e recursos de informática; 
 
Suporte Técnico: serviço realizado por empresas terceirizadas ou prestadoras de serviços, 
que tem a responsabilidade de dar suporte às ações do Sistema da Tecnologia da 
Informação. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal; 
2. Constituição Estadual do Espírito Santo; 
3. Lei Complementar nº 621/2012 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 
4. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 
providências; 

 
V – RESPONSABILIDADES 
 
São reponsabilidades da Secretaria Municipal de Administração enquanto Unidade 
Responsável pela Instrução Normativa: 
 
I - Promover discussões técnicas caiu as unidades executoras e com a Unidade Central de 
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 
II - Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da Unidade de 
Controle interno e promover sua divulgação e implementação; 
III - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa; 
IV - Potencializar o uso da informação e da tecnologia da informação no cumprimento da 
missão do Estado; 
V - Subsidiar com informações necessárias e suficientes o processo de tomada de decisão 
da Administração Pública; 
VI - Disponibilizar informações que possibilitem à Administração Pública o atendimento das 
necessidades do cidadão; 
VII - Possibilitar qualidade e transparência às ações de governo permitindo um melhor 
controle social; 
VIII - Promover o uso da informação e tecnologia da informação como instrumento 
estratégico de gestão e modernizador da Administração Pública Municipal; 
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IX - Promover a evolução, de forma coordenada, dos assuntos relacionados à informação e 
tecnologia da informação no âmbito da Administração Pública Municipal, visando à melhoria 
do desempenho das pessoas nos processos da organização; 
X - Promover a sinergia das ações da Administração Pública no intuito de propiciar a 
inclusão digital; 
XI - Promover o livre intercâmbio de informações e conhecimentos com a sociedade, 
contribuindo para o seu desenvolvimento; 
XII - Propiciar a melhoria da gestão pública, contribuindo para a produção de resultados que 
promovam a justiça social; 
XIII - Coordenar no âmbito do Governo as ações do governo eletrônico; 
XIV - Analisar periodicamente a efetividade da Política de Segurança da Informação, 
propondo mecanismos institucionais para melhoria continua bem corno assessorar, em 
matérias correlatas, as demais Unidades cia Administração Municipal; 
XV -- Avaliar as mudanças impactantes na exposição dos recursos a riscos, identificando as 
principais ameaças; 
XVI - Analisar criticamente os incidentes de segurança da informação e ações corretivas 
correlatas. 
 
São reponsabilidades da Unidade Central de Controle Interno - UCCI: 
 
I - Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Das obrigações e permissões dos usuários 
 
A Política de Segurança da Informação se aplica a todos aqueles que exerçam, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração, por nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, cargo, emprego ou função pública no âmbito da 
administração municipal e que façam uso de seus recursos materiais e tecnológicos. 
 
A fim de resguardar a continuidade, integridade, credibilidade e disponibilidade das 
informações e serviços, devem ser adotados mecanismos de proteção. 
 
Toda e qualquer informação gerada, adquirida, utilizada ou armazenada pela Prefeitura 
Municipal é considerada de sua propriedade e deve ser protegida, de acordo com esta 
instrução normativa. 
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As informações devem ser classificadas de acordo com um sistema próprio, determinado 
pela necessidade de sigilo, confidencial idade e disponibilidade, para garantir o 
armazenamento, a proteção de acesso e o uso adequado. 
 
Os sistemas e equipamentos utilizados para armazenamento de informações devem receber 
a mesma classificação dada à informação neles mantida. 
 
Deverão ser realizadas auditorias periódicas dos ativos, de forma a aferir o correto 
cumprimento da Política de Segurança da Informação. 
 
Fica assegurado ao Suporte Técnico, de oficio ou a requerimento do líder de unidade 
administrativa, necessariamente referendado pelo Secretário da pasta, a qualquer tempo, o 
poder de suspender temporariamente o acesso do usuário a recurso de tecnologia da 
informação da prefeitura, quando evidenciados riscos à segurança da informação. 
 
Caberá conjuntamente ao Suporte Técnico, Secretário de Administração e Controle Interno, 
elaborar, revisar, atualizar, divulgar e validar as diretrizes, normas, procedimentos e 
instruções, que regulamentem os princípios e valores existentes na Política de Segurança 
da Informação, visando à regulamentação e operacionalização das diretrizes apresentadas 
nesta instrução normativa. 
 
As normas e procedimentos de que trata esta instrução normativa deverão ser elaboradas 
tomando-se por base os objetivos e controles estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17799, 
quais sejam: 
 
I - organização da segurança da informação; 
II - gestão de ativos; 
III - segurança em recursos humanos; 
IV - segurança física e do ambiente; 
V - gerenciamento das operações e comunicações; 
VI - controles de acessos; 
VII - aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; 
VIII - gestão de incidentes de segurança da informação; 
IX - gestão da continuidade do negócio; 
X - conformidade. 
 
Todos os recursos de tecnologia da informação da prefeitura devem ser inventariados, 
classificados, atualizados periodicamente e mantidos em condição de uso. 
 
Cada recurso de tecnologia da informação deverá ter um gestor formalmente designado. 
 
Deverá ser implementado processo de gerenciamento de riscos, visando à identificação e à 
mitigação dos mesmos, associados à9 atividades críticas da prefeitura. 
 
Deverão ser elaborados planos de continuidade de negócio para cada atividade crítica, de 
forma a garantir o fluxo das informações necessárias em momento de crise e o retorno 
seguro à situação de normalidade. 
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Deverão ser realizados procedimentos de salvaguarda de informações, em local externo à 
Sala de Informática, através de backup periódico no mínimo semanal, para salvaguardar as 
bases de dados dos sistemas da prefeitura. 
 
Das contas de acesso (login) 
 
Para utilizar os computadores e obter acesso ao correio eletrônico, internet da rede 
corporativa do Município, software, aplicativos e pastas em geral, o Diretoria de Pessoal 
deverá solicitar ao Suporte Técnico, a abertura de uma conta de acesso (login) e senha para 
o servidor, quando de sua admissão. 
 
O credenciamento de usuários e efetivação das permissões será realizado pelo Suporte 
Técnico por meio de solicitação formal da Diretoria de Pessoal. 
 
As Contas de acesso aos recursos de Tecnologia de Informação terão a seguinte 
padronização: 
 
(Nome do departamento)@afonsoclaudio.es.gov.br 
 
O e-mail institucional departamental será utilizado pelo superior responsável do respectivo 
departamento, para fins de comunicação com outros órgãos e entidades, com o objetivo de 
centralizar as informações estratégicas da secretaria em um único e-mail. 
 
A forma de utilização dos e-mails institucionais seguirá rigorosamente esta instrução 
normativa. 
 
O Suporte Técnico terá 30 (trinta) dias após a aprovação desta instrução normativa para 
solicitar a lista dos servidores efetivos e a lista de todos os departamentos à Diretoria de 
Pessoal, para que se efetue a padronização de todos os endereços de e-mail desta 
prefeitura. 
 
Anualmente, no mês de fevereiro, o Suporte Técnico deverá atualizar e divulgar a todos os 
departamentos da prefeitura a lista de todos os servidores e seus respectivos e-mails 
institucionais. 
 
Ao receber a conta de acesso, o usuário e/ ou colaborador deverá assinar e cientificar o 
Termo de Responsabilidade de Utilização de recursos de tecnologia da informação da 
prefeitura, conforme ANEXO I. 
 
Mudança de lotação, atribuições, afastamento definitivo ou temporário do usuário, deverão 
ser automaticamente comunicados ao Suporte Técnico pelo Secretário da pasta, para 
procedimentos de ajustes ou cancelamento de conta de acesso, cabendo a este secretário o 
ônus por qualquer uso indevido da credencial do usuário decorrente da não comunicação de 
algum dos eventos tratados neste item. 
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Os usuários deverão manter os equipamentos nas suas perfeitas condições de uso na forma 
como lhes foram entregues, evitando a colagem de adesivos ou outros enfeites particulares. 
 
Os usuários não deverão colocar objetos sobre os equipamentos de forma a prejudicar o 
seu sistema de ventilação, assim como manipular líquidos, alimentos ou substâncias que 
possam ocasionar danos quando os estiver operando. 
 
O usuário deverá encerrar sua sessão (desligar ou fazer logoff) na estação de trabalho ao 
término de suas atividades, sendo que, ao final do expediente a estação de trabalho deverá 
ser desligada. 
 
Dos programas e softwares 
 
De forma a zelar pela segurança do seu computador, sempre que o programa de antivírus 
enviar mensagem informando que algum arquivo está infectado por vírus, o usuário deverá 
informar imediatamente ao Suporte Técnico. 
 
Não será permitido o uso, para fins particulares ou de recreação, de serviços que 
sobrecarreguem a rede computacional tais como: rádios on-line, páginas de animação, 
visualização de apresentações, entre outros. 
 
Do ambiente de rede 
 
O Suporte Técnico disponibilizará os pontos de rede necessários ao desenvolvimento das 
atividades dentro de seus prédios. Qualquer alteração ou criação de um ponto novo deverá 
ser comunicado num tempo hábil. 
 
É expressamente proibido do uso de meios ilícitos de acesso aos computadores, sistemas e 
arquivos do ambiente de rede computacional municipal. 
 
É proibido o acesso remoto aos computadores da rede pública municipal sem o 
conhecimento ou consentimento do usuário. 
 
Não deverá utilizar quaisquer materiais ou informações, incluindo arquivos, textos, planilhas 
ou imagens disponíveis na rede corporativa do município, que não respeitem os direitos 
autorais, marcas registradas, patentes, sigilos comerciais ou outros direitos de propriedade 
intelectual de terceiros. 
 
Fica proibido tentar burlar a utilização dos recursos computacionais do município com o 
objetivo de obter proveito pessoal ou violar sistemas de segurança estabelecidos. 
 
Do correio eletrônico (e-mail) 
 
O acesso ao sistema de correio eletrônico será disponibilizado aos usuários com 
necessidade manifesta de usá-lo como ferramenta de apoio ás atividades profissionais. 
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Não será permitido participar, criar, ou distribuir voluntariamente mensagens indesejáveis, 
como circulares, manifestos políticos, correntes de cartas, SPAM ou similares que possam 
prejudicar o trabalho de terceiros, causar excessivo tráfego na rede ou sobrecarregar os 
sistemas computacionais desnecessariamente. 
 
Considera-se SPAM o envio em massa de e-mails para usuários que não os solicitaram de 
forma explícita c com os quais o remetente não mantenha qualquer vínculo de 
relacionamento profissional e cuja quantidade comprometa o bom funcionamento dos 
servidores de E-mail. 
 
Não é permitido o uso de endereços de E-Mail para troca de informações ligadas a práticas 
que infrinjam qualquer lei nacional ou internacional. 
O usuário não deverá abrir E-Mails com arquivos anexados quando não conhecer o 
remetente sob o risco de estar infectando com vírus seu equipamento. 
 
Da internet 
 
Não é permitido ao usuário utilizar-se dos serviços internos de Internet do Município 
desvirtuando sua finalidade, com o intuito de cometer fraudes. 
 
Não é permitido visualizar, criar, postar, carregar ou encaminhar quaisquer arquivos ou 
mensagens de conteúdos abusivos, obscenos, insultuosos, sexualmente tendenciosos, 
pornográficos, ofensivos, difamatórios, agressivos, ameaçadores, vulgares, racistas, de 
apologia ao uso de drogas, de incentivo à violência ou outro material que possa violar 
qualquer lei aplicável. 
 
Não será permitido desfrutar de quaisquer ferramentas Peer-to-Peer para baixar músicas, 
vídeos ou jogos, tais como: E-Mule, Kazaa, IMesh, AudioGalaxy, Gnutella e outros, exceto 
se o acesso for necessário pata realização das atividades do Setor, e devidamente 
justificado pelo Secretário da pasta ao Suporte Técnico. 
 
Ficará vedada o download de arquivos de qualquer natureza baseados na tecnologia Voip 
(Skype), exceto se o acesso for necessário para realização das atividades do Setor, e 
devidamente justificado pelo Secretário da pasta ao Suporte Técnico. 
 
Ficará expressamente proibido utilizar ferramentas que burlam a segurança, para usufruir 
serviços que não lhes são concebidos. 
 
Não será permitida a manutenção não autorizada de páginas pessoais ou de serviços 
particulares envolvendo comercialização pela Intentes utilizando os recursos computacionais 
do Município. 
 
Da assistência técnica aos recursos computacionais 
 
Qualquer problema nos recursos computacionais da instituição deverá ser comunicado pelo 
responsável do recurso computacional ao Suporte Técnico através de Chamado de 
Assistência Técnica em Informática, conforme o ANEXO II; 
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O técnico do Suporte Técnico deverá atender ao Chamado de Assistência Técnica em até 
48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado; 
 
O técnico do Suporte Técnico terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir do 
atendimento inicial, para apresentar solução ao Chamado de Assistência Técnica em 
Informática, sob pena de ser considerado "Concluído Fora do Prazo", para fins de avaliação 
da eficiência e eficácia do departamento. 
 
Do armazenamento de documentos e informações 
 
O usuário deverá manter sigilo sobre os documentos e informações considerados 
estratégicos, confidenciais ou de interesse particular da administração pública municipal. 
 
Os documentos e informações considerados estratégicos ou confidenciais deverão ser 
armazenados nos diretórios pessoais em pasta devidamente identificada por Secretaria. 
 
A classificação de um documento como "confidencial" resulta da comunicação por escrito do 
secretário da pasta aos servidores, desde que seja fundamentado o motivo da exceção ao 
princípio da publicidade. 
 
O usuário deverá informar ao seu superior imediato quando informações ou aplicações 
consideradas estratégicas ou confidenciais forem encontradas sem o tratamento de 
segurança correto. 
 
O diretório C: não deverá ser utilizado pelo usuário para guardar documentos importantes ou 
confidenciais, sob o risco de perdê-los a qualquer tempo. 
 
Os documentos e informações geradas pelos usuários referentes às rotinas de trabalho, no 
que diz respeito a: alterações, gravações e leituras, são de inteira responsabilidade dos 
usuários do arquivo. 
 
Das advertências e penalidades 
 
Os usuários deverão estar cientes das regras e normas de uso dos recursos 
computacionais, evitando, desse modo, os procedimentos que prejudicam ou impedem 
outras pessoas de terem acesso a esses recursos ou de usá-los de acordo com o que é 
determinado. 
 
Todo servidor que tiver conhecimento de ato ilícito praticado no uso dos recursos 
computacionais, assim como qualquer comportamento considerado inaceitável ou suspeito 
de violação dessas normas, deverá comunicar o fato imediatamente ao seu superior 
imediato, ao Controle Interno e/ou ao Técnico do Suporte Técnico; 
 
Sempre que julgar necessário para a preservação da integridade dos recursos 
computacionais e segurança da informação ou em caso de constatação e identificação de 
não conformidade às normas, o Suporte Técnico fará imediatamente o bloqueio temporário 
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da conta de acesso e comunicará o superior imediato o teor da infração e o nome do 
responsável para que sejam tomadas as medidas cabíveis para a apuração dos fatos. 
 
A liberação da conta de acesso somente poderá ser autorizada pelo superior imediato da 
pasta. 
 
Caso a violação de alguma norma for passível de aplicação de penalidade além das aqui 
determinadas, incluindo as situações consideradas graves ou reincidentes, o caso será 
apurado mediante a instauração de Processo de Sindicância, podendo derivar para 
Processo Administrativo Disciplinar, considerando que, sempre que tiver ciência de 
irregularidade no Serviço Público, acha-se obrigada a autoridade competente de promover a 
sua apuração imediata. 
 
Das disposições gerais 
 
Todos os certificados de autenticidade, chaves de acesso, chaves seriais de softwares, 
mídias de instalação e demais documentos inerentes aos aspectos técnicos dos recursos de 
informática, devem ficar sob responsabilidade da Secretaria de Administração, a qual 
disponibilizará às equipes de controladoria interna e externa, quando solicitadas. 
 
O possível desconhecimento dessas normas por parte do usuário não o isenta das 
responsabilidades e das sanções aplicáveis, nem poderá minimizar as medidas cabíveis. 
 
Os casos omissos e não previstos nesta Norma Interna deverão ser tratados junto à 
Secretaria Municipal de Administração e ao Controle Interno. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de sindicância e de processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade 
da realização do ato contrário às normas instituídas. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto de 
infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal n°. 8.429, de 
02 de junho de 1992. 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Responsável pelo Sistema, e junto à Unidade Central de Controle Interno-UCCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de Auditoria Interna, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATIVOS E RECURSOS DE 
INFORMÁTICA DA PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO 

 
 
 

SECRETARIA: _____________________________________________________________ 

SETOR: __________________________________________________________________ 

COMPUTADOR PLAQUETA N°: _______________________________________________ 

MONITOR PLAQUETA N°: ___________________________________________________ 

Nome do Responsável: ________________________________ Matrícula: ____________ 

E-mail institucional: ________________________________________________________ 

 

 

Eu, ___________________________________________________________ pelo presente 

instrumento, na condição de servidor(a)/colaborador(a) da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio, comprometo-me a cumprir todas as orientações e determinações a seguir 

especificadas e outras editadas, em função do vínculo jurídico e funcional que tenho com a 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, bem como com as informações pertencentes à 

Instituição, ou por ela custodiadas, em razão da permissão de acesso aos recursos 

necessários para a execução de minhas atividades profissionais, estando ciente, de acordo, 

aderente c responsável que devo obedecer, cumprir e respeitar, as políticas, diretrizes, 

normas e procedimentos de Segurança da Informação da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio, publicadas e armazenadas nos meios de comunicação internos que regem o uso 

dos recursos a mim disponibilizados, sejam estes digitais ou impressos; bem como o 

manuseio das informações a que tenho acesso, ou possa vira ter, em decorrência da 

execução de minhas atividades profissionais. 

 

Manifesto conhecimento de que descumprindo os compromissos por mim assumidos neste 

Termo estarei sujeito às sanções aplicáveis. 

 

Afonso Cláudio, ____ de ________________ de _______. 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do Servidor 
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ANEXO II 
CHAMADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 

 
 

N° ____________________ (preenchido pelo Técnico de Informática) 

Data de abertura do Chamado: ___/___/______ às ___:___ horas. 

Secretaria: __________________________ Departamento: ________________________ 

Servidor responsável pelo chamado: ____________________________________________ 

Data inicial do Atendimento: ___/___/______ às ___:___ horas. 

 
PROBLEMA: (Responsável pelo chamado, relate aqui o que está acontecendo com o equipamento): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

CAUSA/POSSÍVEL CAUSA: (Técnico de Informática, relate aqui a possível causa do problema): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

MANUTENÇÃO REALIZADA: (Técnico de Informática, relate aqui a ação realizada e o procedimento 
para resolver o problema): 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Obs: (Técnico de Informática, relate aqui as observações em relação ao equipamento, forma de 
utilização, estado de conservação, local de trabalho, dentre outras verificações durante o chamado): 

 
 
 
 
_________________________________                _________________________________ 

Responsável pelo Serviço                                    Responsável pelo Chamado 
 
 

Data da solução: ___/___/______ às ___:___ horas. 
 
Chamado de Assistência Técnica em Informática, concluído dentro do prazo de 72 horas? 
 

 

(___) Sim 
 

_______________________________ 
Ass. Do responsável pelo Chamado 

 

(___) Não 
 

_______________________________ 
Ass. Do responsável pelo Chamado 

 
Obs: (Técnico de Informática) 
Prazo para atendimento: até 48 horas da abertura do chamado (2 dias). 
Prazo para apresentar solução: até 72 horas após o atendimento (3 dias). 



Procedimentos para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações

UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPORTE TÉCNICO

D
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lo
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)

Início

Solicita formalmente ao suporte técnico abertura de conta de acesso (login) 

e senha

Efetiva o credenciamento do usuário

O Suporte Técnico terá 30 (trinta) dias após a aprovação desta 

instrução normativa para solicitar a lista dos servidores efetivos e a 

lista de todos os departamentos à Diretoria de Pessoal, para que se 

efetue a padronização de todos os endereços de e-mail desta 

prefeitura

Anualmente, no mês de fevereiro, o Suporte Técnico deverá 

atualizar e divulgar a todos os departamentos da prefeitura a lista 

de todos os servidores e seus respectivos e-mails institucionais.

Prepara o Termo de responsabilidade para o usuário

Recebe os dados de login e assina o Termo de Responsabilidade

Mudança de lotação, atribuições, afastamento definitivo ou temporário do 

usuário deverão ser automaticamente comunicados ao Suporte Técnico 

pelo Secretário da pasta, para procedimentos de ajustes ou cancelamento 

de conta de acesso, cabendo a este secretário o ônus por qualquer uso 

indevido da credencial do usuário decorrente da não comunicação de 

algum dos eventos tratados neste item.

Os usuários deverão manter os equipamentos nas suas perfeitas condições 

de uso na forma como lhes foram entregues, evitando a colagem de 

adesivos ou outros enfeites particulares.

O usuário deverá encerrar sua sessão (desligar ou fazer logoff) na estação 

de trabalho ao término de suas atividades, sendo que, ao final do 

expediente a estação de trabalho deverá ser desligada.

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 002 
 
 
 
Versão: 02 
Aprovação em: 08/12/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 374/2016 
Versão Anterior: 2016 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração 
 
 
I - FINALIDADE 
 
A presente instrução objetiva estabelecer normas e procedimentos padrões a serem 
observados e adotados na aquisição, locação e utilização de software, hardware e 
suprimentos de TI, objetivando a implementação de rotinas de trabalho e de procedimentos 
de controle. 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Abrange todas as unidades da estrutura administrativa do município, no âmbito da 
operacionalização dos Procedimentos do Sistema de Tecnologia da Informação e aplica-se 
a todos os usuários de recursos de tecnologia da informação, quer como executoras de 
tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio 
documental ou informatizado, que deverão observar a legislação municipal, estadual, federal 
e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 
 
III – CONCEITOS 
 
Recursos Tecnológicos: os equipamentos, as instalações e bancos de dados direta ou 
indiretamente administrados, mantidos ou operados pelas diversas secretarias, órgãos, 
diretorias, Coordenadorias e Gerências, tais como: 
 
a) computadores, incluídos seus equipamentos CD's, pen drive e acessórios; 
b) impressoras, plotters e equipamentos multifuncionais conectados ao computador; 
c) redes de computadores e de transmissão de dados; 
d) bancos de dados ou documentos residentes em disco, fita magnética ou outros meios; 
e) leitoras de códigos de barra, scanners, equipamentos digitalizadores e afins;  
f) manuais técnicos e CD's de instalação/configuração; 
g) patch panei, switches, hubs e outros equipamentos de rede; 
h) serviços e informações disponibilizados via arquitetura de informática da instituição; 
i) softwares, sistemas e programas adquiridos ou desenvolvidos pela Administração. 
 
Plano no Diretor de Tecnologia da Informação - PDT1: um instrumento da Administração 
que tem por objetivo a elaboração de um Planejamento que fornece uma visão completa do 
ambiente atual de Tecnologia da Informação e ao mesmo tempo compará-lo a cenários 
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alternativos que possam otimizar o retorno dos investimentos já feitos e dos ainda a Serem 
realizados, para expansão dos serviços de tecnologia da informação. 
 
Licença de uso: a comercialização de um software cabe apenas ao Desenvolvedor ou um 
distribuidor autorizado. Ao adquirir um programa de computador (software), o usuário não se 
torna proprietário da obra, mas sina está apenas recebendo uma licença de uso, que e uma 
permissão para o uso, de forma não exclusiva. 
 
Suporte Técnico: serviço realizado por empresas terceirizadas ou prestadoras de serviços, 
que tem a responsabilidade de dar suporte às ações do Sistema da Tecnologia da 
Informação. 
 
Aplicativo: software aplicativo (aplicativo ou aplicação) é um programa de computador que 
tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada 
a processamento de dados. 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal; 
2. Lei Federal n° 9.609, de 19/02/1998 - Lei do Software; 
3. Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 - Lei de Licitação; 
4. Lei Federal n° 12.527, de 18/11/2011 - Lei de Acesso à Informação Pública; 
5. Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 
6. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 
providências; 

 
V – RESPONSABILIDADES 
 
São reponsabilidades da Secretaria Municipal de Administração enquanto Unidade 
Responsável pela Instrução Normativa: 
 
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras c com a Unidade Central de 
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa; 
II - verificar mediante pesquisas quantitativas e qualitativas, a necessidade da aquisição de 
hardware e software, para o aprimoramento do serviço público; 
III - identificar de forma especifica a quantidade de usuários do produto e acompanhar a sua 
utilização de forma a aferir a eficiência dos processos de aquisição de produtos de 
informática; 
IV - manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa; 
V - potencializar o uso da informação e da tecnologia da informação no cumprimento da 
missão do Estado; 
VI - subsidiar com informações necessárias e suficientes o processo de tomada de decisão 
da administração pública; 
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VII - disponibilizar informações que possibilitem à administração pública o atendimento das 
necessidades do cidadão; 
VIII - possibilitar qualidade e transparência das ações de governo permitindo um melhor 
controle social; 
IX - promover o uso da informação e tecnologia da informação como instrumento estratégico 
de gestão e modernizador da administração pública municipal; 
X- coordenar no âmbito do Governo as ações do governo eletrônico. 
 
São reponsabilidades da Unidade Central de Controle Interno - UCCI: 
 
I - Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Do Planejamento 
 
A Administração Direta, através da Secretaria Municipal de Administração e as áreas 
correlatas (Suportes Técnicos), tem a responsabilidade pela orientação do planejamento da 
expansão dos serviços de tecnologia da informação, em especial no que tange aos recursos 
compartilhados através dos aplicativos corporativos, com atualização anual do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação - PDTI. 
 
O objetivo da elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI é 
fornecer uma visão completa do ambiente atual cie Tecnologia da Informação e ao mesmo 

tempo compará-lo a cenários alternativos que possam otimizar o retorno dos investimentos 
já feitos e dos que ainda a serão realizados. 
 
A definição do papel da TI com as áreas correlatas nas Atividades Estratégicas do PDTI são 
fundamentais para que a Tecnologia da Informação e Comunicação das Unidades 
Executoras formalizem uma estratégia de TI, deixando clara a razão de ser da Tecnologia 
da Informação para toda a organização e sua visão. 
 
O PDTI deverá compor os seguintes critérios: 
 
I - Levantamentos dos equipamentos de informação existentes, contemplando o 
mapeamento de necessidades e oportunidades de tecnologia; 
II - Elaboração do prospecto de tecnologias e um cronograma de desembolso estimado para 
os próximos 3 (três) anos; 
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III - Disseminação de tecnologias para todos os setores envolvidos e correlates; 
IV - Aplicação das tecnologias, através da instalação de equipamentos e treinamento dos 
servidores dos setores beneficiados; 
V - Monitoramento e gestão de tecnologias, com a apresentação o retorno qualitativo do 
investimento. 
 
A elaboração do PDTI deverá ter como agente motivador a Secretaria Municipal de 
Administração em conjunto com as Secretarias de Municipal de Finanças e a Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
 
Da aquisição e locação 
 
A Administração Municipal definirá padrões c configurações mínimas oferecidas pelos 
softwares e hardwares, bem como os procedimentos para aquisição e locação dos recursos 
de tecnologia da informação. 
 
Os softwares e hardwares desenvolvidos para atendimento à Administração Direta deverão 
atender, no mínimo, os seguintes sistemas de apoio: 
 
I - Sistema de Gestão Contábil e Orçamentário; 
II - Sistema de Gestão de Compras, Processos, Materiais, Bens e Frotas; 
III - Sistema de Gestão de Recursos Humanos; 
IV - Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social; 
 
Os sistemas de apoio, deverão conter itens que atendam especialmente às fiscalizações do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
O Sistema de Gestão Contábil e Orçamentário é o sistema informatizado que tem por 
objetivo receber lançamentos contábeis, seja de receita, despesa e orçamento, num período 
determinado, bem como a elaboração dos orçamentos, dos Planos de Trabalho Anuais 
(PTA) e emissão de demonstrativos para fins de tomada de decisões e para atendimento 
aos órgãos fiscalizadores e deverá conter, no mínimo: 
 
I - Peças de Planejamento: todas as fases da elaboração e geração do PPA, LDO E LOA; 
II - Plano de Trabalho Anual: com plataformas de acesso restrito à Administração Municipal, 
para a sua elaboração, e plataformas de acesso livre a todos os cidadãos, para consulta; 
III - Contabilidade Analítica: todas as fazes do lançamento de receita e despesas 
orçamentária e extra orçamentárias; movimento bancário e de caixa; cadastro dos 
convênios; 
IV - Contabilidade Sintética: Plano de contas, demonstrativos diversos, ferramenta para 
geração de informações eletrônicas e em relatórios a serem encaminhadas ao TCE-ES; 
 
O Sistema de Gestão de Compras, Processos, Materiais, Bens e Frotas tem por objetivo 
registrar e controlar dados dos materiais e/ou mercadorias adquiridas, bem como o controle 
patrimoniais dos bens de caráter permanente e deverá conter, no mínimo: 
 
I - Controle de Almoxarifado; 
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II - Todas as fases da abertura de um processo licitatório; 
III- Controle do Patrimônio; 
IV - Controle da Frota; 
V - Geração de informações eletrônicas e em relatórios a serem encaminhadas ao TCE-ES. 
 
O Sistema de Gestão de Recursos Humanos tem como objetivo controlar tudo que se refere 
ao quadro funcional do órgão e deverá conter, no mínimo: 
 
I - Cadastro de servidores; 
II - Controle de férias; 
III - Folha de pagamento; 
IV - Encargos sociais; 
V - Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito; 
VI - Geração de informações eletrônicas e em relatórios a serem encaminhadas ao TCE-ES. 
 
O Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social consiste em um software 
com objetivo de proporcionar a eficiente Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social 
- RPPS, com intuito de tomar ágeis os processos mecânicos de administração cadastral, 
concessão de benefícios, folha de benefícios c sua gestão contábil e financeira e deverá 
conter, no mínimo: 
I - os seguintes itens da área institucional: 
 
a) Dados cadastrais dos responsáveis pela gestão do ente e Controle Interno; 
b) Cadastro da Lei de Criação do Fundo; 
c) Avaliação e/ou Reavaliação Atuarial; 
d) Relatório de registros individualizados das contribuições do segurado e do respectivo ente 
municipal (patronal); 
e) Relatório de cadastro completo dos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes; 
f) Acompanhamento do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Elaboração de 
peças que compõe dos Processos de Aposentadorias; 
g) Assessoria Jurídica, Econômica, Contábil, Patrimonial, Atuarial e Tecnológica. 
 
II - os seguintes itens da área orçamentária e contábil: 
 
a) Elaboração de decretos para abrir Créditos Suplementares, Especiais e/ou 
Extraordinários ao Orçamento do Órgão, bem como o cadastro das Leis autorizativas; 
b) Relatórios da Lei 4320/1964; 
c) Inscrição e emissão de relatório de restos a pagar; 
d) Cadastros das contas correntes bancárias existentes; 
e) Demonstrativos Financeiro e Orçamentário da receita e despesa; 
f) Emissão de Razão analítico das receitas e despesas; 
g) Relatórios de recebimento de recursos para fins de elaboração dos Demonstrativos 
obrigatórios do Ministério da Previdência Social; 
h) Geração de informações eletrônicas e em Relatórios a serem encaminhadas ao TCE-ES. 
 
III - os seguintes itens da área de Receitas: 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

 
a) Emissão de Guias de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias mensais; 
b) Relatório de créditos a receber; 
c) Conciliação Bancária; 
d) Boletins Diários da Tesouraria; 
e) Geração de informações eletrônicas e em relatórios a serem encaminhadas ao TCE-ES. 
 
Da licença de software 
 
A licença de software tem sua definição em ações autorizadas ou proibidas no âmbito do 
direito de autor reservado ao programador de software de computador. 
 
Quando uma licença acrescenta restrições para além das existentes no direito de autor, o 
usuário tem normalmente de aceitar que lhe selam impostas estas restrições para poder 
sequer utilizar o software. 
 
A principal diferença entre uma licença de software livre e uma licença de software não-livre 
repousam no fato de que as primeiras acrescentam direitos face aos já concedidos pelo 
direito de autor, deixando apenas para o ato de redistribuição as únicas regras que impõem. 
 
Em virtude da responsabilização sobre as penalidades legais que vierem a ser aplicadas ao 
usuário ou ao titular da unidade onde for constatada a irregularidade, o Suporte Técnico 
deverá orientar o Chefe do Poder em regularizar a licença de uso dos softwares não-livres 
utilizados pelas unidades executoras. 
 
A Secretaria Municipal de Administração juntamente com a Diretoria de Tecnologia da 
Informação deverá estabelecer critérios e procedimentos que atendam às necessidades e a 
eficiência em seu funcionamento, bem como critérios que não fere a legislação pertinente. 
 
Do registro e controle de software adquiridos 
 
O Suporte Técnico (ou equivalente) buscará de forma centralizada, registrar e controlar todo 
o software adquirido ou locado em uso pelas diversas unidades executoras. Cada processo 
deverá conter: 
 
a) Documentação Técnica; 
b) Contrato de Licença de Uso; 
e) Relatório com número de série, código de tombamento de cada equipamento e a 
especificação do software instalado, data da instalação, data de vencimento da licença. 
 
O processo acima descrito deverá ser encaminhado em sua integra, à Secretaria de 
Administração, para fins de arquivo e acompanhamento por parte do secretário. 
 
A Secretaria Municipal de Administração deverá determinar ao Suporte Técnico que realize 
uma verificação, com periodicidade semestral, para constatação de existência de produtos 
instalados nos equipamentos os quais não foram adquiridos pela Administração Municipal. 
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Da expansão dos recursos de tecnologia da informação 
 
A Secretaria Municipal de Administração em conjunto com o Suporte Técnico deverá: 
 
I - Estabelecer justificativas para a implantação os: expansão, mediante aquisição ou 
locação de recursos de tecnologia da informação, ou para renovação de contratos vigentes, 
determinando níveis de aprovação e encaminhamentos; 
II - Estabelecer critérios, prazos e procedimentos para a programação anual das 
necessidades de recursos de TI, por parte de todas as unidades executoras, com 
encaminhamento do Suporte Técnico, para fins de avaliação e atualização do PDTI. 
 
Toda conta de acesso é atribuída a unta única pessoa e será de responsabilidade e uso 
exclusivo de seu titular, não podendo esse permitir ou colaborar com o acesso aos recursos 
computacionais por parte de pessoas não autorizadas e nem compartilhar com outros 
usuários. 
 
O perfil de acesso dos usuários aos aplicativos e sistemas será o necessário para o 
desempenho de suas atividades, e definido pelo Secretário da pasta. 
 
O usuário será responsável pela segurança de sua conta de acesso e senha, pelas 
informações armazenadas nos equipamentos dos quais faz uso e por qualquer atividade 
neles desenvolvida. 
 
As contas inativas por mais de 60 (sessenta) dias serão desabilitadas. O usuário que 
pretende preservar seus dados deverá comunicar ao Secretário da pasta seu afastamento 
com antecedência. 
 
Em caso de demissão, licença ou transferência, esta deverá ser comunicada com 
antecedência ao Suporte Técnico pelo Secretário da pasta. 
 
As contas de acesso dos prestadores de serviços c servidores temporários deverão ser 
automaticamente bloqueadas na data do término do contrato. 
 
Das estações de trabalho e componentes 
 
O usuário deverá executar somente tarefas e aplicações que estejam dentro do escopo de 
trabalho de seu departamento, utilizando os programas e equipamentos com zelo e 
responsabilidade. 
 
Caberá aos usuários comunicar imediatamente ao chefe imediato quaisquer problemas que 
venham ocorrer, bem como relatar qualquer suspeita de uso inadequado dos recursos 
computacionais. 
Não será permitido aos usuários alterar, configurar ou remanejar estações de trabalho e 
periféricos de seus locais de instalação sem o conhecimento do Suporte Técnico. 
 
Não deverão ser conectados notebooks, laptops ou outros equipamentos aos computadores 
da administração pública municipal sem o conhecimento do Secretário da pasta. 
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Os usuários, a menos que tenham uma autorização específica para esse fim, não poderão 
tentar, permitir ou causar qualquer alteração ou destruição de ambientes operacionais, 
dados ou equipamentos de processamento ou comunicações instalados na administração 
pública municipal. 
 
Com exceção das estações de trabalho e estabilizadores, os usuários não poderão ligar ou 
desligar fisicamente ou eletricamente equipamentos da administração pública municipal. 
 
Do controle da utilização de recursos da tecnologia da informação 
 
O Suporte Técnico tem a responsabilidade de realizar o mapeamento de todos os 
computadores da Prefeitura, Câmara e Fundo Municipal de Previdência, contendo a 
impressão de listagem de diretórios para cada disco rígido, pesquisando todos os drivers. 
 
Deverá ainda, o suporte técnico, comparar o software encontrado nos discos rígidos e nos 
meios auxiliares de armazenamento com os registros de aquisições ou notas fiscais, bem 
como nos casos de rede local, se o software carregado nas estações de trabalho possui 
licença de uso. 
 
Periodicamente, a revisão dos contratos de garantia com respeito ao uso do software 
corporativo, se for o caso, compete ao Suporte Técnico. 
 
Ao se deparar com o software proibido o Suporte Técnico deverá comunicar à Secretaria de 
Administração do ocorrido, comunicando em qual equipamento e qual o motivo da 
instalação pelo usuário, e após autorização da Secretaria de Administração deverá distribuí-
lo. 
 
O Departamento de Compras e Licitação é responsável pela comunicação às Secretarias 
correlatas sobre os vencimentos dos contratos de locação de software ou hardware, 
conforme Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitação e Contratos. 
 
Das disposições gerais 
 
São procedimentos para ao Suporte Técnico na gerência de programas e equipamentos de 
informática: 
 
I - Implementar o aperfeiçoamento de sistemas e programas, e o suporte ao uso de recursos 
computacionais necessários ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura e nas atividades 
de planejamento, administração, controle, fiscalização, geoprocessamento, documentação, 
comunicação e pesquisa; 
II - Promover o planejamento e análise de sistemas, modelagem e definição de estrutura 
para implantação de bases de dados compatíveis com as atividades da Prefeitura; 
III - Garantir a disponibilização das informações da Prefeitura c apoiar/orientar as equipes da 
Prefeitura no uso adequado dos recursos computacionais e tecnologias de acesso à 
Internet; 
IV - Definir sistemas de acesso a bases de dados disponíveis na Internet; 
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V - Instalar, configurar e administrar os sites da Prefeitura na Internet, com referência ao 
ambiente interno e externo e elaborar relatórios estatísticos do acesso e uso de sítios, 
quando não houver terceirização desse trabalho; 
VI - Analisar demandas apresentadas por áreas da Prefeitura, avaliando alternativas do uso 
de recursos computacionais e de informática, bem como a adequação de equipamentos e 
programas disponíveis no mercado às necessidades identificadas; 
VII - Proceder ao controle da utilização dos recursos de informática, propondo normas e 
controles de permissão de acesso a instalações, equipamentos e arquivos, uso 
compartilhado de bases de dados e outros aspectos relacionados à segurança e 
infraestrutura de informática da Prefeitura: 
VIII - Dimensionar e promover atividades de capacitação de equipes da Prefeitura, para a 
correta operação de sistemas e recursos de informática disponíveis; 
IX - Orientar as compras de suprimento na área de informática, promovendo a 
especificação, padronização e compatibilidade de equipamentos e softwares; 
X - Criar sistema de manutenções preventivas nos equipamentos, com interstícios de prazos 
máximos de 6 meses entre as visitas, elaborando relatório das manutenções por 
equipamento: peças substituídas, tipos de programas instalados, vírus detectados, estado 
de conservação geral, obsolescência e outros itens julgados necessários pelo técnico. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Fica determinado que o acesso ao ambiente do - Centro de Processamento de Dados 
(CPD) seja terminantemente restrito aos servidores responsáveis pela sua manutenção e 
controle. 
 
O Suporte Técnico de internei deverá inibir o acesso a sites de relacionamento pessoal e 
outros através dos equipamentos da Prefeitura. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto de 
infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal n°. 8.429, de 
02 de junho de 1992. 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade Responsável pelo Sistema, e junto à Unidade Central de Controle Interno-UCCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de Auditoria Interna, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 30 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimentos padrões a serem observados e adotados na aquisição, locação e utilização de software, 

hardware e suprimentos de TI

SUPORTE TÉCNICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Início

O Suporte Técnico (ou equivalente) buscará de forma centralizada, registrar e 

controlar todo o software adquirido ou locado em uso pelas diversas unidades 

executoras. Cada processo deverá conter:

a) Documentação Técnica;

b) Contrato de Licença de Uso;

e) Relatório com número de série, código de tombamento de cada equipamento 

e a especificação do software instalado, data da instalação, data de vencimento 

da licença.

Encaminha os processos para a Secretaria de Adminitração

Recebe, acompanha e arquiva o processo

A Secretaria Municipal de Administração deverá determinar ao 

Suporte Técnico que realize uma verificação, com periodicidade 

semestral, para constatação de existência de produtos instalados 

nos equipamentos os quais não foram adquiridos pela 

Administração Municipal

Realiza a verificação semestral

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 003 
 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 29/03/2016. 

Ato de aprovação: Decreto N° 088/2016 

Versão Anterior: 2016 

Unidade Responsável: Secretaria de Administração 

 

 

I - FINALIDADE 
 

A presente instrução objetiva estabelecer normas e procedimentos padrões a serem 

observados e adotados na manutenção e disponibilização da documentação técnica, 

objetivando a implementação de rotinas de trabalho e de procedimentos de controle. 

 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura administrativa do município, no âmbito da 

operacionalização dos Procedimentos do Sistema de Tecnologia da Informação e aplica-se 

a todos os usuários de recursos de tecnologia da informação, quer como executoras de 

tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio 

documental ou informatizado, que deverão observar a legislação municipal, estadual, federal 

e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 

III – CONCEITOS 
 

Recursos Tecnológicos: os equipamentos, as instalações e bancos de dados direta ou 

indiretamente administrados, mantidos ou operados pelas diversas secretarias, órgãos, 

diretorias, Coordenadorias e Gerências, tais como: 

 

a) computadores, incluídos seus equipamentos CD's, pen drive e acessórios; 

b) impressoras, plotters e equipamentos multifuncionais conectados ao computador; 

c) redes de computadores e de transmissão de dados; 

d) bancos de dados ou documentos residentes em disco, fita magnética ou outros meios; 

e) leitoras de códigos de barra, scanners, equipamentos digitalizadores e afins;  

f) manuais técnicos e CD's de instalação/configuração; 

g) patch panei, switches, hubs e outros equipamentos de rede; 

h) serviços e informações disponibilizados via arquitetura de informática da instituição; 

i) softwares, sistemas e programas adquiridos ou desenvolvidos pela Administração. 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Constituição Federal; 

2. Lei Federal n° 9.609, de 19/02/1998 - Lei do Software; 
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3. Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 - Lei de Licitação; 

4. Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 

5. Resolução TC n° 227, de 25 de agosto de 2011, que aprova “Guia de implantação do 

Sistema de Controle Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras 

providências; 

 

V – RESPONSABILIDADES 
 

São reponsabilidades da Secretaria Municipal de Administração enquanto Unidade 
Responsável pela Instrução Normativa: 
 

I - promover discussões técnicas com as unidades executoras c com a Unidade Central de 

Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa; 

II - verificar mediante pesquisas quantitativas e qualitativas, a necessidade da aquisição de 

hardware e software, para o aprimoramento do serviço público; 

III - identificar de forma especifica a quantidade de usuários do produto e acompanhar a sua 

utilização de forma a aferir a eficiência dos processos de aquisição de produtos de 

informática; 

IV - manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 

Normativa; 

V - potencializar o uso da informação e da tecnologia da informação no cumprimento da 

missão do Estado; 

VI - subsidiar com informações necessárias e suficientes o processo de tomada de decisão 

da administração pública; 

VII - disponibilizar informações que possibilitem à administração pública o atendimento das 

necessidades do cidadão; 

VIII - possibilitar qualidade e transparência das ações de governo permitindo um melhor 

controle social; 

IX - promover o uso da informação e tecnologia da informação como instrumento estratégico 

de gestão e modernizador da administração pública municipal; 

X- coordenar no âmbito do Governo as ações do governo eletrônico. 

 

São reponsabilidades da Unidade Central de Controle Interno - UCCI: 
 
I - Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 

II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 

Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 

Normativas; 

III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 

Normativa. 

 

VI - PROCEDIMENTOS 
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Da manutenção 
 

Ao Suporte Técnico compete: 

 

I - Criação e manutenção da Arquitetura de Rede (infraestrutura) até o dimensionamento e 

especificação dos equipamentos; 

II - Instalação, Configuração e Manutenção Corretiva e Preventiva de Servidores das 

Plataformas de Servidores de Arquivo, Autenticação, Servidores Virtuais, etc.; 

III - Identificação de Problemas (Hardware e Software) no equipamentos; 

IV - Administração dos Recursos de Hardware dos Servidores (memória, disco, 

processamento, etc.); 

V - Administração de Recursos de Sistema Operacional dos Servidores (monitoramento de 

processos, serviços, etc.); 

VI - Administração de Serviços de Backup, Restaurações para testes de ambiente, 

Manutenção de robô de backup e Controle de Armazenamento das Fitas; 

VII - Disponibilização de Help Desk, que inclui: 

a) Suporte técnico local ou remoto aos usuários; 

b) Suporte Técnico local ao ambiente de TI; 

c) Configuração e Manutenção de sistemas e rede de computadores; 

d) Configuração de Estações de Trabalho e respectivos aplicativos (e-mail, Office, 

antivírus, etc.); 

e) Instalação e Manutenção de Sistemas Operacionais; 

f) Identificação de Problemas de Hardware; 

g) Administração dos Serviços de Impressão; 

h) Suporte em conexão de internet. 

 

À Secretaria de Administração, compete: 
 

I - Controle administrativo de equipamentos (Celulares, Aparelhos IP, Notebooks, etc.) e 

softwares; 

II - Acionamento e controle de serviços de terceiros (impressão, telefonia, links de dados, 

etc.); 

III - Elaboração e manutenção de documentação técnica. 

 

Da padronização da disponibilização da documentação técnica 
Para prover uma forma mais adequada de se trabalhar as atividades de manutenção e 

correção dos sistemas de informação, necessita-se de uma documentação padronizada e 

de fácil entendimento. 

 

A definição de um conjunto de modelos de documentação de sistemas de informação 

possibilita que novos sistemas a serem desenvolvidos tenham sua documentação 

padronizada. 

 

Estes modelos deverão ser seguidos pelos diversos prestadores de serviço de 

desenvolvimento de sistemas. 
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Através desta padronização da documentação existe também a possibilidade de 

documentação dos sistemas já existentes no âmbito da Administração Pública. 

 

O objetivo principal é padronizar a documentação dos Sistemas de Informação, através da 

definição de modelos de documentos, em conformidade com as exigências do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

A Secretaria de Administração deverá estabelecer, quanto à documentação dos sistemas 

aplicativos: 

 

I - O conteúdo básico da documentação relativa a cada categoria de aplicativo desenvolvido 

nas unidades executoras; 

II - Procedimentos para elaboração e manutenção da documentação dos aplicativos 

desenvolvidos pelas áreas usuárias; 

III - Documentação mínima a ser exigida relativa aos sistemas adquiridos de terceiros, se for 

o caso, bem como, procedimentos para a sua manutenção e disponibilização aos usuários; 

IV - Definição e manutenção da tabela de códigos para identificação de documentos que 

deverá conter, no mínimo: o tipo de documento, a unidade emitente, o número sequencial e 

o ano da emissão; 

V - Definição da estrutura da base de dados para o registro, via rede, dos documentos 

emitidos; 

VI - Procedimentos e responsabilidades para o registro dos documentos na base de dados; 

VII - Definição da estrutura do código da nomenclatura dos arquivos relativos e dados e 

informações gerados pelos aplicativos, contendo, no mínimo: sigla do aplicativo, a área 

responsável pelo processamento do aplicativo, o número sequencial que identifica o arquivo, 

do aplicativo, e a versão do arquivo. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também objeto de 

infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal n°. 8.429, de 

02 de junho de 1992. 

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Unidade Responsável pelo Sistema, e junto à Unidade Central de Controle Interno-UCCI 

que, por sua vez, através de procedimentos de Auditoria Interna, aferirá a fiel observância 

de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Afonso Cláudio, 22 de junho de 2015. 

 

 

 

PAULO DE JESUS ZANELATO 
Controlador Interno Municipal 
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12. CAPÍTULO V 

 

 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

ÓRGÃO CENTRAL 
(unid. responsável) 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

SMA - Sistema de 

Meio Ambiente 

Secretaria de Meio 

Ambiente 

SMA N° 001: Enquadramento das atividades potencialmente 

poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente com 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto à 

Secretaria de Meio Ambiente e sua classificação quanto ao 

potencial poluidor e porte. 
SMA N° 002: Procedimentos relacionado ao Licenciamento 

Ambiental Simplificado e estabelece a classificação e listagem 

das atividades que se enquadram como sendo de pequeno 

potencial de impacto ambiental. 

SMA N° 003: Dispensa do licenciamento ambiental no âmbito 

de atuação da Secretaria de Meio Ambiente para atividades 

de impacto ambiental insignificante 

SFZ - Sistema de 

Fiscalização 
Setor de Fiscalização 

SFZ Nº 001: Procedimentos para cobrança de taxa de 

publicidade; 
SFZ Nº 002: Procedimentos para avaliação dos imóveis objeto 

de transmissão; 
SFZ Nº 003: Procedimentos para fiscalização de Obras; 

SAD - Sistema de 

Administração  

Secretaria de 

Administração 

SAD N° 001: Treinamento e capacitação do pessoal; 

SAD N° 002: Processos administrativos disciplinares; 

SAD N° 003: Estágio probatório; 

SAD N° 004: Formação dos processos administrativos. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 001 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 13/09/2017. 
Ato de aprovação: Decreto N° 482/2017 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Dispõe sobre o enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou 
degradadoras do meio ambiente com obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e sua classificação quanto ao potencial 
poluidor e porte. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
III – CONCEITOS 
 
AGENTE POLUIDOR: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável 
direta ou indiretamente por ocasionar degradação ou poluição ambiental; 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de grande importância 
ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas; 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL (AVA): É o resultado da avaliação de todos os estudos 
ambientais relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, que poderão ser apresentados 
como subsídios para análise da concessão da licença requerida; 

CONTROLE AMBIENTAL: São as atividades desenvolvidas para licenciamento, 
fiscalização e monitoramento de atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente 
causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou manter a qualidade 
ambiental; 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: É um processo de degeneração do meio ambiente, onde as 
alterações biofísicas do meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, com 
eventual perda de biodiversidade; 

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL: Ferramenta constituída a partir de uma matriz que 
correlaciona porte e potencial poluidor/degradador por tipologia, com vistas à classificação 
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do empreendimento/atividade, definição dos estudos ambientais cabíveis e determinação 
dos valores a serem recolhidos a título de taxa de licenciamento; 

IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais;  
 
IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto originado e restrito na área 
territorial do município; 
 
LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, operar e 
ampliar empreendimentos e atividades utilizadores dos recursos ambientais considerada 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental; 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, operação e ampliação de empreendimentos e 
atividades de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, utilizadores de 
recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso; 
 
PORTE DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE: dimensionamento do empreendimento 
ou atividade com base em critérios pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora, de 
acordo com cada tipologia; 
 
POTENCIAL POLUIDOR DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE: avaliação qualitativa 
e/ou quantitativa da capacidade de um empreendimento ou atividade vir a causar 
degradação ambiental; 
 
MEIO AMBIENTE: é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, 
química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em 
todas as suas formas; 

  
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Lei Complementar Federal nº. 140, de 08 de dezembro de 2011, que define que são 
ações administrativas dos Municípios, observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, em promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos 
que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia 
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; 
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2. Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, prevê que os Municípios são 
competentes para realizar o licenciamento de atividades de impacto ambiental local, 
circunscrito ao seu limite territorial; 
 
3. Resolução CONSEMA nº. 002, de 3 de novembro de 2016, que define a tipologia das 
atividades ou empreendimentos considerados de impacto ambiental local e dá outras 
providências; 
 
4. Decreto Estadual nº. 4039-R/2016, que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento e 
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente – SILCAP; 
 
5. Instrução Normativa IEMA n°. 014, de 07 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o 
enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio 
ambiente com obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto ao IEMA e sua classificação 
quanto ao potencial poluidor e porte; 
 
6. Lei Municipal nº. 2.2013, de 26 de julho de 2017, que dispõe sobre a instituição das taxas 
devidas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou serviços 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente no 
município de Afonso Cláudio; 
 
7. Decreto Municipal nº. 459, de 13 de setembro de 2017, que regulamenta o licenciamento 
ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e as normas do poder de polícia 
administrativa, em conformidade com a política municipal de meio ambiente, nos termos da 
lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Municipal de Meio Ambiente do município de Afonso 
Cláudio, e dá outras providências 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando e supervisionando sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
IV - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma;  
V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
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Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Art. 1°. Estabelecer parâmetros para o enquadramento de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente, adequando o enquadramento da SEMMA 
ao disposto na Resolução CONSEMA nº. 002/2016, o qual segue os seguintes critérios: 
 
I. A definição de porte será estabelecida a partir de parâmetros que qualifiquem o 
empreendimento ou atividade como de pequeno, médio ou grande porte, considerando o 
porte limite para as atividades de impacto local passíveis de Licenciamento Ambiental 
Municipal.  
II. A definição de potencial poluidor e/ou degradador será estabelecida a partir da análise 
técnica de suas características e se estabelecerá em três níveis: baixo, médio e alto 
potencial; 
III. A determinação das Classes I, II, III e IV será realizada a partir da relação obtida entre o 
porte do empreendimento ou atividade e seu potencial poluidor e/ou degradador fixo, 
considerando o Anexo I, do Decreto Estadual nº. 4039-R/2016 e Instrução Normativa IEMA 
n°. 014/2016, ou norma que vier a suceder. 
 
Art. 2º. As atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras ficam agrupadas em 25 
tipologias de acordo com suas semelhanças e seus impactos ambientais, como segue:  
 
1 – Extração Mineral;  
2 – Atividades Agropecuárias;  
3 – Indústria de Produtos Minerais não Metálicos;  
4 – Indústria de Transformação;  
5 – Indústria Metalmecânica;  
6 – Indústria de Material Elétrico e de Comunicação; 
7 – Indústria de Material de Transporte;  
8 – Indústria de Madeira e Mobiliário; 
9 – Indústria de Celulose e Papel;  
10 – Indústria de Borracha;  
11 – Indústria Química;  
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12 – Indústria de Produtos de Materiais Plásticos; 
13 – Indústria Têxtil;  
14 – Indústria de Vestuário e Artefatos de Tecidos, Couros e Peles;  
15 – Indústria de Produtos Alimentares;  
16 – Indústria de Bebidas; 
17 – Indústrias Diversas;  
18 – Uso e Ocupação do Solo;  
19 – Energia;  
20 – Gerenciamento de Resíduos;  
21 – Obras e Estruturas Diversas;  
22 – Armazenamento e Estocagem;  
23 – Serviços de Saúde e Áreas Afins;  
24 – Atividades Diversas;  
25 – Saneamento. 
 
Art. 3°. Esta Instrução Normativa se aplica para o licenciamento ordinário das atividades 
potencialmente poluidoras em atendimento ao Decreto 459/2017, ou norma que vier a 
suceder. 
 
Parágrafo único. Não se aplica o licenciamento ambiental ordinário para os 
empreendimentos que se enquadram nos parâmetros e procedimentos do Licenciamento 
Ambiental Simplificado, ou que são dispensados de licenciamento ambiental por Instruções 
Normativas específicas da SEMMA. 
 
Art. 4°. Os enquadramentos a serem feitos junto à SEMMA deverão seguir ao disposto no 
Anexo II desta Instrução Normativa. 
 
Parágrafo único. Para fins de pagamento de taxas, os empreendimentos ou as atividades 
deverão seguir ao disposto na Lei Municipal nº. 2.2013/2017 ou norma que vier a suceder. 
 
Art. 5º. Para melhor entendimento desta Instrução, tem-se que:  
I. No caso das tabelas que indicarem como parâmetro a capacidade instalada, o valor 
fornecido deverá ser aquele especificado pelo fabricante, quando houver; 
II. Área útil: trata-se da somatória das áreas construídas com aquelas tidas como áreas de 
apoio ao empreendimento ou atividade, inclusive pátios de estocagem e de estacionamento 
e manobras;  
III. Área construída: área total edificada;  
IV. Área construída + área de estocagem: caso a área construída seja a mesma de 
estocagem, considera-se a área construída. Caso a área de estocagem (construída ou não) 
esteja separada da área construída, somam-se as áreas;  
V. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.01, 18.07 e 18.08): trata-se da somatória 
da área dos lotes com as áreas públicas (sistema viário, áreas institucionais, espaços livres 
de uso público e áreas verdes);  
VI. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.02 e 18.04): trata-se da área da gleba 
pertencente ao condomínio;  
VII. Para os casos de empreendimentos que possuem duas ou mais atividades, o 
requerimento deverá ser realizado considerando o enquadramento na maior Classe; 
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VIII. Não caberá:  
a) Licenciamento em separado de unidades de um mesmo empreendimento ou atividade, 
exceto para os casos que venham a ser definidos através de procedimento próprio da 
SEMMA;  
b) Licenciamento em separado para a atividade de terraplenagem quando se tratar de 
atividade meio para uma atividade passível de licenciamento. Nos casos em que a 
movimentação de terra for meio para uma atividade dispensada de licenciamento, deverá 
ser requerido o licenciamento ambiental específico para a atividade de terraplenagem; 
IX. Entende-se por: mamíferos de pequeno porte cuja massa corporal média do adulto da 
espécie seja de até 05 Kg (cinco quilogramas); mamíferos de médio porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie esteja entre 05 Kg (cinco quilogramas) e 50 Kg 
(cinquenta quilogramas); mamíferos de grande porte cuja massa corporal média do adulto 
da espécie seja superior a 50 Kg (cinquenta quilogramas); 
X. Entende-se por: aves de pequeno porte cuja massa corporal média do adulto da espécie 
seja de até 0,5 Kg (meio quilograma); aves de médio porte cuja massa corporal média do 
adulto da espécie esteja entre 0,5 Kg (meio quilograma) e 5,0 Kg (cinco quilogramas); aves 
de grande porte cuja massa corporal média do adulto da espécie seja superior a 5,0 Kg 
(cinco quilogramas). 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Para empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores e/ou degradadores que não 
estejam contidos no Anexo II da presente Instrução, nem dispensados de licenciamento 
ambiental por esta SEMMA, caberá consulta prévia junto à SEMMA sobre a obrigatoriedade 
de licenciamento ambiental e o seu enquadramento. 

Caso a SEMMA conclua pela necessidade de licenciamento ambiental de empreendimentos 
ou atividades que não estejam listados nesta Instrução, adotar-se-á, para fins de 
enquadramento, mediante avaliação consubstanciada, atividade similar ou correlata. 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017. 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES                           MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                             Auditora Pública Interno 



Enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente com 
obrigatoriedade de licenciamento ambiental

PARÂMETROS

P
a
râ
m
e
tr
o
s

Início

Parâmetros para o enquadramento de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio 

ambiente, adequando o enquadramento da SEMMA ao disposto 
na Resolução CONSEMA nº. 002/2016

I. A definição de porte será estabelecida a partir de parâmetros que qualifiquem o empreendimento ou atividade como de 
pequeno, médio ou grande porte, considerando o porte limite para as atividades de impacto local passíveis de 
Licenciamento Ambiental Municipal. 
II. A definição de potencial poluidor e/ou degradador será estabelecida a partir da análise técnica de suas características e 
se estabelecerá em três níveis: baixo, médio e alto potencial;
III. A determinação das Classes I, II, III e IV será realizada a partir da relação obtida entre o porte do empreendimento ou 
atividade e seu potencial poluidor e/ou degradador fixo, considerando o Anexo I, do Decreto Estadual nº. 4039-R/2016 e 
Instrução Normativa IEMA n°. 014/2016, ou norma que vier a suceder

As atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras ficam 
agrupadas em 25 tipologias de acordo com suas semelhanças e seus 
impactos ambientais, como segue: 

1 – Extração Mineral; 
2 – Atividades Agropecuárias; 
3 – Indústria de Produtos Minerais não Metálicos; 
4 – Indústria de Transformação; 
5 – Indústria Metalmecânica; 
6 – Indústria de Material Elétrico e de Comunicação;
7 – Indústria de Material de Transporte; 
8 – Indústria de Madeira e Mobiliário;
9 – Indústria de Celulose e Papel; 
10 – Indústria de Borracha; 
11 – Indústria Química; 
12 – Indústria de Produtos de Materiais Plásticos;
13 – Indústria Têxtil; 
14 – Indústria de Vestuário e Artefatos de Tecidos, Couros e Peles; 
15 – Indústria de Produtos Alimentares; 
16 – Indústria de Bebidas;
17 – Indústrias Diversas; 
18 – Uso e Ocupação do Solo; 
19 – Energia; 
20 – Gerenciamento de Resíduos; 
21 – Obras e Estruturas Diversas; 
22 – Armazenamento e Estocagem; 
23 – Serviços de Saúde e Áreas Afins; 
24 – Atividades Diversas; 
25 – Saneamento.

Fim

I. No caso das tabelas que indicarem como parâmetro a capacidade instalada, o valor fornecido deverá ser 
aquele especificado pelo fabricante, quando houver;
II. Área útil: trata-se da somatória das áreas construídas com aquelas tidas como áreas de apoio ao 
empreendimento ou atividade, inclusive pátios de estocagem e de estacionamento e manobras; 
III. Área construída: área total edificada; 
IV. Área construída + área de estocagem: caso a área construída seja a mesma de estocagem, considera-se a 
área construída. Caso a área de estocagem (construída ou não) esteja separada da área construída, somam-se 
as áreas; 
V. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.01, 18.07 e 18.08): trata-se da somatória da área dos lotes 
com as áreas públicas (sistema viário, áreas institucionais, espaços livres de uso público e áreas verdes); 
VI. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.02 e 18.04): trata-se da área da gleba pertencente ao 
condomínio; 
VII. Para os casos de empreendimentos que possuem duas ou mais atividades, o requerimento deverá ser 
realizado considerando o enquadramento na maior Classe;
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 002 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 13/09/2017. 
Ato de aprovação: Decreto N° 485/2017 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos relacionados ao Licenciamento 
Ambiental Simplificado e estabelece a classificação e listagem das atividades que se 
enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto ambiental no âmbito de atuação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso Cláudio – SEMMA. 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
III – CONCEITOS 
 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de grande importância 
ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas; 

IMPACTO AMBIENTAL: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais;  
 
IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto originado e restrito na área 
territorial do município; 
 
LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, operar e 
ampliar empreendimentos e atividades utilizadores dos recursos ambientais considerada 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental; 
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LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS): ato administrativo por meio do qual a 
autoridade licenciadora emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do 
licenciamento, precedida de rito simplificado, previamente estabelecido através de atos 
normativos específicos editados pela autoridade licenciadora competente, onde estão 
instituídos regramentos e condições técnicas, de acordo com normas e legislação vigentes, 
para empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de 
pequeno potencial de impacto ambiental que se enquadrem no procedimento simplificado de 
licenciamento;  
 
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS E RODOVIAS: Serviços de 
implantação de estruturas de obras de arte, tais como pontes, bueiros e viadutos, a serem 
executados em pontos localizados, com implantação de estruturas específicas, que visem à 
segurança e à trafegabilidade em um segmento de estrada ou rodovia em operação; 
 
CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural para possibilitar o 
desenvolvimento das atividades agrossilvopastoris; 
  
FERTIRRIGAÇÃO: Técnica de destinação final e tratamento de efluentes com reuso 
agrícola de água e nutrientes por uma cultura; 
 
COMPOSTAGEM: Conjunto de técnicas aplicadas para controlar a decomposição de 
materiais orgânicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material 
estável, rico em húmus e nutrientes minerais; com atributos físicos, químicos e biológicos 
superiores (sob o aspecto agronômico) àqueles encontrados na(s) matéria(s) prima(s); 
 
TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a conformar o terreno existente aos 
gabaritos projetados; sinonímia: terraplanagem; 
 
CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os gabaritos projetados; 
 
ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos gabaritos projetados; 
 
ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao local da atividade principal para 
a obtenção de materiais destinados à complementação de volumes necessários para 
aterros; 
 
ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utilizada para dispor materiais 
escavados nos cortes não aproveitados como aterro; 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto 
Nacional de Microempresa e Empresas de Pequeno porte, dispondo sobre o procedimento 
de licenciamento simplificado para as atividades de baixo risco; 
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2. Lei Complementar Federal nº. 140, de 08 de Dezembro de 2011, que define que são 
ações administrativas dos Municípios, observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, em promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos 
que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia 
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; 
 
3. Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, prevê que os Municípios são 
competentes para realizar o licenciamento de atividades de impacto ambiental local, 
circunscrito ao seu limite territorial; 
 
4. Resolução CONSEMA nº. 001, de 19 de março de 2008, que define os procedimentos 
para o licenciamento ambiental dos empreendimentos enquadrados na classe simplificada; 
 
5. Resolução CONSEMA nº. 002 de 03 de novembro de 2016 que define a tipologia das 
atividades ou empreendimentos considerados de impacto ambiental local e dá outras 
providências; 
 
6. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 2016, que dispõem sobre o Sistema 
de Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente 
– SILCAP; 
 
7. Instrução Normativa IEMA nº. 012, de 07 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
classificação de empreendimentos e definição dos procedimentos técnicos e administrativos 
relacionados ao licenciamento ambiental simplificado; 
 
8. Lei Municipal nº. 2.2013, de 26 de julho de 2017, que dispõe sobre a instituição das taxas 
devidas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou serviços 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente no 
município de Afonso Cláudio; 
 
9. Decreto Municipal nº. 459, de 13 de Setembro de 2017, que regulamenta o licenciamento 
ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e as normas do poder de polícia 
administrativa, em conformidade com a política municipal de meio ambiente, nos termos da 
Lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Municipal de Meio Ambiente do município de Afonso 
Cláudio, e dá outras providências; 
 
Considerando a necessidade de adequação dos parâmetros e procedimentos existentes 
para o licenciamento simplificado, visando facilitar o acesso de pequenos empreendimentos 
ao licenciamento ambiental, bem como promover a agilidade na resposta dos requerimentos 
dos empreendedores. 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
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I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando e supervisionando sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
IV - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma;  
V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Art. 1º. Estabelecer parâmetros e procedimentos para o licenciamento simplificado de 
empreendimentos/atividades com pequeno potencial de impacto ambiental, no município de 
Afonso Cláudio. 
 
Parágrafo único. O simples enquadramento da atividade nas definições de porte e nas 
atividades previstas nesta Instrução Normativa, não a caracteriza como de baixo impacto 
ambiental nos termos da Lei Federal n° 12.651/2012. 
 
Art. 2º. Serão passíveis de licenciamento simplificado somente as atividades realizadas por 
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, organizadas em grupos com 
impactos ambientais semelhantes e relacionadas no Anexo I desta Instrução Normativa. 
 
§1º. Os grupos a que se refere o caput deste Artigo são os seguintes: 
I. Grupo I - Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos; 
II. Grupo II - Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia; 
III. Grupo III - Resíduos Sólidos; 
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IV. Grupo IV - Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos; 
V. Grupo V - Atividades nas Áreas Química, Biológica e Farmacêutica; 
VI. Grupo VI - Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços; 
VII. Grupo VII - Obras e Estruturas Diversas; 
 
§2º. O licenciamento simplificado dos empreendimentos fica condicionado ao atendimento 
dos limites de porte e dos critérios gerais e específicos explicitados nesta Instrução 
Normativa. 
 
§3º. Poderão também requerer o licenciamento simplificado empreendimentos já instalados 
e em operação, desde que os controles ambientais estejam de acordo com a legislação 
vigente e sejam atendidos aos critérios estabelecidos por esta Instrução Normativa. 
 
§4º. Exclusivamente para as atividades vinculadas ao Grupo VII (VII.3, VII.4, VII.5 e VII.6) se 
aplicam os critérios, controles e os procedimentos previstos na Instrução Normativa IEMA n° 
05/2010, ou norma que vier a suceder. Para casos omissos na referida instrução, aplica-se 
os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa. 
 
§5º A atividade de destinação e guarda de veículos removidos pelo DETRAN, será 
enquadrada da seguinte forma: 
I. No enquadramento VI.37, quando da existência de atividades de manutenção, 
lavagem de equipamentos e/ou unidade de abastecimento de veículos; 
II. No enquadramento VI.39, quando não houver atividades de manutenção, lavagem 
de equipamentos e/ou unidade de abastecimento de veículos; 
 
Art. 3º. Os critérios e controles Gerais Técnicos que devem ser obedecidos para o 
enquadramento de empreendimentos na Classe Simplificada são: 
 
I. Quanto à localização do empreendimento: 
a) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme 
estabelecido na Lei Federal n° 12.651/2012, excetuados os casos de utilidade pública, de 
interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos na referida Lei, desde que 
devidamente comprovada a inexistência de alternativa locacional para o desenvolvimento da 
atividade pleiteada e quando atendidos aos requisitos previstos, sem desobrigação de 
execução  de medida compensatória, a ser aprovada pelo órgão ambiental. A proposta de 
medida compensatória deverá ser apresentada junto ao Relatório de Caracterização do 
Empreendimento (RCE). 
b) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocupação do solo, faixas de 
domínio e áreas não edificantes, além de possíveis restrições pertinentes a bens 
acautelados localizados no entorno do empreendimento/atividade; 
c) Possuir aprovação municipal dos projetos executados ou a serem executados, caso 
seja exigível; 
d) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áreas localizadas no interior ou 
no entorno de Unidades de Conservação (UC), inclusive em sua zona de amortecimento, 
obtendo previamente à intervenção, as anuências dos gestores das unidades, nos casos em 
que se exigir, observando as competências para o licenciamento conforme a modalidade de 
Unidade de Conservação. 
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II. Quanto ao abastecimento de água e à geração de efluentes líquidos: 
a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de Outorga ou Portaria de Outorga 
para uso dos recursos hídricos, caso esteja previsto no empreendimento/atividade, 
captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme Resoluções e Instruções 
Normativas vigentes. No caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto à 
Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou Certidão de Outorga para o uso do 
recurso hídrico, caso aplicável. 
b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluentes sanitários e industriais 
(proveniente do processo produtivo ou do criadouro de animais), dimensionado(s) e 
projetado(s) para atender aos períodos de maior demanda (vazão máxima), conforme 
legislação pertinente, observando a aplicabilidade da tecnologia utilizada para tratar o 
efluente gerado. A inexigibilidade desse sistema somente se dará no caso de 
direcionamento do efluente para tratamento em estação coletiva com a devida anuência da 
concessionária gestora, com declaração de ciência das características do mesmo; 
c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto (sem tratamento) no solo e/ou 
cursos d’água, não sendo permitida também a utilização de fossas negras ou fossas secas, 
nem fertirrigação (técnica de destinação final e tratamento de efluentes com reuso agrícola 
de água e nutrientes por uma cultura) com o uso de efluente não tratado; 
d) Os resíduos orgânicos provenientes da atividade de criação de fauna silvestre 
poderão ser aplicados como adubo, desde que sejam previamente compostados; 
e) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado em rede de drenagem pluvial o 
empreendimento deverá: 
 e.1) No caso de efluente doméstico/sanitário tratado por meio de fossa/filtro, atender 
aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 13.969/1997, ou norma que vier a suceder. 
No caso de efluente industrial, atender aos limites preconizados nas Resoluções CONAMA 
n° 357/2005 e 430/2011, ou norma que vier a suceder, o que deverá estar comprovado por 
meio de monitoramento semestral que considere todos os parâmetros previstos no sistema 
produtivo e/ou sanitário/doméstico da empresa. O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) 
dias após a obtenção da Licença Ambiental Simplificada, ou, para o caso de 
empreendimentos que ainda não estejam operando, 30 (trinta) dias após o início da 
operação do sistema, e ser apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os 
monitoramentos deverão ser mantidos em arquivo, nas dependências da empresa, para 
consulta da SEMMA sempre que necessário. 
 e.2) Apresentar anuência municipal quanto ao uso da estrutura pública (pluvial); 
 e.3) Possuir o traçado da rede de drenagem pluvial com coordenada do ponto de 
lançamento final no curso d’água. 
f) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado diretamente em corpos hídricos o 
empreendimento deverá: 
 f.1) Apresentar outorga emitida para este fim; 
 f.2) Atender aos limites preconizados nas Resoluções CONAMA n° 357/2005, 
397/2008 e 430/2011, ou a que vier a complementá-las ou substituí-las, o que deverá estar 
comprovado por meio de monitoramento semestral que considere todos os parâmetros 
previstos no sistema produtivo e/ou sanitário/ doméstico da empresa. O monitoramento 
deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obtenção da Licença Ambiental Simplificada, ou, 
para o caso de empreendimentos que ainda não estejam operando, 30 (trinta) dias após o 
início da operação do sistema, e ser apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os 
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monitoramentos deverão ser mantidos em arquivo, nas dependências da empresa, para 
consulta da SEMMA sempre que necessário. 
g) Caso esteja previsto o lançamento de efluentes domésticos/sanitários ou industriais 
(tratados ou não) em rede do serviço público de coleta e tratamento de esgoto, apresentar 
anuência da Concessionária local de esgotamento sanitário para o recebimento desse(s) 
tipo(s) de efluente e atender aos limites máximos estabelecidos pela Concessionária. Caso 
não haja limites estabelecidos, atender, no mínimo, aos limites fixados na norma ABNT NBR 
9800/1987. A qualidade do efluente deverá estar comprovada por meio de monitoramento 
semestral que considere todos os parâmetros previstos na referida norma, salvo nos casos 
em que houver sido fixada listagem específica. O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) 
dias após a obtenção da Licença Simplificada, ou, para o caso de empreendimentos que 
ainda não estejam operando, 30 (trinta) dias após o início da operação do sistema, sendo 
apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os monitoramentos deverão ser mantidos 
em arquivo, nas dependências da empresa, para consulta da SEMMA sempre que 
necessário. 
h) No caso de geração de efluentes oleosos, realizar tratamento adequado, através de, 
no mínimo, Sistemas Separadores de Água e Óleo (SSAO), devidamente dimensionados, 
sendo vedado o seu lançamento no solo. 
 
III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos: 
a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos urbanos e/ou industriais 
gerados no empreendimento, com adequado recolhimento, acondicionamento, 
armazenamento e destinação final por empresa(s) devidamente licenciada(s), mantendo no 
empreendimento, ou no canteiro de obras se houver, os comprovantes de destinação 
desses resíduos para fins de fiscalização e controle do órgão ambiental; 
b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o gerenciamento deverá estar 
em consonância com a Resolução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder; 
c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda para terceiros”, “doação” ou 
“reciclagem”, possuir certificados ou declarações que contenham identificação do recebedor 
(CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o local para onde foram destinados, além de 
informação sobre o tipo de resíduo e da quantidade; 
d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no empreendimento devem estar 
em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 
 d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer em conformidade com o 
estabelecido na NBR 12235, ou norma que vier a suceder. 
 d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), deve ocorrer em conformidade 
com o estabelecido na NBR 11174, ou norma que vier a suceder.  
 d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da empresa para consulta do 
IEMA sempre que necessário, os registros de movimentação de resíduos e de 
armazenamento, em conformidade com os Anexos A e B das normas referidas acima. 
 
IV. Quanto à movimentação de terra: 
a) Para instalação/implantação de qualquer atividade prevista nesta Instrução, não 
deverão ser realizadas movimentações de terra (cortes e aterros), na própria obra ou em 
áreas de empréstimo e/ou bota-fora, com formação de taludes que, na soma, superem 5 
(cinco) metros de altura. Essa altura deve ser contabilizada desde a base até a crista do 
talude, contabilizando a soma de todos os degraus. 
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b) A(s) área(s) envolvida(s) deve(m) ser georreferenciada(s) por meio de coordenadas 
dos vértices da poligonal que faz(em) referência à(s) área(s). Sendo necessárias áreas de 
empréstimo e/ou bota-fora externas ao empreendimento, estas também devem ser 
georreferenciadas e a documentação referente à aquisição e/ou à destinação do material, 
deverá ser mantida arquivada no empreendimento para fins de comprovação e controle do 
órgão ambiental. Tais áreas deverão estar regularmente licenciadas. 
c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se o controle da erosão e não 
incorrendo em risco de interferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carreamento de sedimentos para corpos 
d’água. 
d) Possuir e manter arquivada, no empreendimento para fins de comprovação e 
controle do órgão ambiental, autorização dos proprietários do terreno no local da obra. 
e) Realizar recuperação da área, promovendo a recomposição topográfica do terreno, 
revegetação de todo o solo exposto, recuperação de taludes, instalação de estruturas de 
drenagem (quando necessárias). 
f) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e cobertura vegetal adequados, 
bem como ter assegurada sua estabilidade. 
g) Para áreas de empréstimo, observar o Decreto-Lei n° 227/1967 (Código de 
Mineração), quanto ao registro e à dominialidade do bem mineral utilizado além da Portaria 
DNPM n° 441/2009, ou norma que vier as suceder. 
h) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusivamente com a atividade objeto 
do licenciamento simplificado. 
 
V. Quanto aos aspectos hidrológicos: 
a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inundações ou alagamentos, seja por 
lançamento de efluentes ou pela localização do empreendimento. 
 
VI. Quanto às emissões atmosféricas: 
a) No caso de realizar atividades que gerem emissões atmosféricas (queima de 
combustível, entre outros), mesmo que apenas no período de implantação do 
empreendimento, não poderá haver incômodo à vizinhança. Deverão ser atendidos os 
limites aceitáveis estabelecidos em normatização específica e/ ou o que determinar o 
Código de Postura Municipal ou equivalente; 
b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (manuseio de equipamentos, entre 
outros), atender ao que ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 e a ABNT 
NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para poluição sonora; 
c) No caso de realizar atividades que emitam materiais particulados, possuir sistema 
operante de controle de emissões atmosféricas (poeira), devidamente dimensionado e com 
tecnologia adequada ao poluente gerado, ressalvados os casos específicos em que esta 
exigência é dispensada. 
 
VII. Quanto aos aspectos florestais: 
a) Não suprimir vegetação em estado médio e avançado de regeneração da vegetação 
nativa de Mata Atlântica, incluindo campos rupestres e brejos. 
b) Em caso de necessidade de soterramento e/ou supressão de vegetação nativa 
florestal ou não florestal, possuir anuência prévia do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo - IDAF, ou da municipalidade no que for de sua competência. 
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Possuir ainda laudo de profissional habilitado informando não haver impacto significativo 
sobre a fauna silvestre. 
 
VIII. Quanto à manipulação e/ou armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos, 
exceto combustíveis: 
a) Realizar adequado armazenamento dos produtos químicos dispostos no 
empreendimento, levando em consideração suas incompatibilidades químicas; 
b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, graxas, tintas, solventes e 
outros, somente realizar sua manipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção deve ter capacidade suficiente para 
conter, no mínimo, 10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior recipiente 
armazenado, qualquer que seja seu tamanho, devendo ser considerado o maior volume 
estimado, entre as duas alternativas possíveis; 
c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques com líquidos inflamáveis não 
combustíveis no empreendimento, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes. 
 
IX. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis: 
a) Caso existam tanques de combustível, como atividade de apoio, no 
empreendimento, estes deverão ser aéreos e com capacidade máxima total de até 15.000 
(quinze mil) litros, dotados de cobertura e bacia de contenção, além dos demais 
mecanismos de controle e segurança estabelecidos nas normas ABNT NBR 15.461/2007 e 
17.505/2006, ou norma que vier a suceder; 
b) Caso haja bomba de abastecimento, como atividade de apoio, esta deverá estar 
sobre piso impermeabilizado e dotado de canaletas laterais direcionadas a um Sistema de 
Contenção ou a um Sistema Separador de Água e Óleo devidamente dimensionado. Toda a 
área de abastecimento dos veículos também deverá atender a este critério; 
c) Independente da tancagem e das unidades existentes, o empreendimento deverá 
atender rigorosamente as normas aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especialmente 
a PARTE 3 - Locais de abastecimento de combustíveis - da NORMA TÉCNICA n° 18/2010 - 
Líquidos e gases combustíveis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder. 
 
X. Quanto aos canteiros de obras exclusivamente vinculados ao Licenciamento 
Simplificado: 
a) Possuir e manter autorização dos proprietários do terreno no local da obra; 
b) Realizar a recuperação da área, promovendo a recomposição topográfica do terreno 
e a revegetação de todo o solo exposto; 
c) Não possuir alojamento; 
d) Dispor de todos os controles necessários para tratamento de efluentes e resíduos 
gerados, conforme critérios gerais previstos nesta Instrução Normativa; 
e) Poderá abrigar somente as seguintes atividades: armazenamento de materiais de 
construção e equipamentos/veículos, e tanques aéreos de abastecimento de combustíveis 
(não revendedor), com capacidade máxima total de armazenamento de até 15.000 litros; 
f) Não deve abrigar nenhuma atividade que necessite de licença ambiental; 
g) O canteiro deverá estar devidamente identificado por placa que evidencie o 
responsável pela obra, o requerente da licença junto à SEMMA, o número do processo 
SEMMA, da Licença emitida e o telefone da Fiscalização da SEMMA; 
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h) Os canteiros de obras e demais estruturas de apoio não podem exceder o prazo de 
utilização para a respectiva obra e deverão ser desativados e ter suas áreas recuperadas de 
acordo com projeto de recuperação específico. 
 
XI. Demais exigências: 
a) Não manipular nem armazenar produtos explosivos; 
b) Não se destinar a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e/ou 
dispor material radioativo, em qualquer estágio, nem utilizar energia nuclear em qualquer de 
suas formas e aplicações; 
c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de corpo de bombeiros, quando 
couber; 
d) No caso de utilizar madeira ou seus subprodutos, obter e manter atualizado registro 
de consumidor, processador e comerciante de produtos e subprodutos florestais expedido 
pelo IDAF, conforme estabelecido no Decreto Estadual n° 4.124-N/1997; 
e) No caso de utilizar produto e subproduto florestal de origem nativa obter e manter 
atualizado Documento de Origem Florestal - DOF, fornecido pelo IBAMA; 
f) No caso de possuir tanque de armazenamento de amônia, dispor de Plano de 
Contingência e Emergência prevendo ações em caso de vazamentos; 
g) Não realizar resfriamento utilizando substâncias controladas pelo Protocolo de 
Montreal; 
h) Obter insumos, para viabilizar a implantação ou a operação da atividade, somente de 
empresas e áreas fornecedoras (jazidas, usinas de asfalto etc.) devidamente licenciadas ou 
que sejam dispensadas de licenciamento ambiental pelo órgão competente; 
i) Não realizar atividades de armazenamento de combustível em volume superior ao 
fixado nesta Instrução; 
j) Os empregados que estejam envolvidos com as atividades a serem executadas 
deverão, naquilo que diz respeito às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Licença Ambiental Simplificada e dos critérios e controles a serem atendidos; 
k) Manter uma cópia da Licença Ambiental Simplificada e dos critérios e controles a 
serem atendidos no empreendimento, em local visível, em todo o período em que a 
atividade estiver sendo executada, para consulta e apresentação às equipes de fiscalização; 
l) Atender integralmente às Instruções Normativas editadas pelo órgão ambiental, no 
que tange à atividade objeto do requerimento de licenciamento ambiental. 
 
Art. 4º. Os critérios e controles específicos para o Grupo I (Agropecuária, Alimentos e 
Efluentes Orgânicos) são: 
I. Em caso de Beneficiamento de Pescado, incluindo peixarias, aplicam-se as 
seguintes observações: 
a) Os resíduos oriundos do processo produtivo somente poderão ser destinados à 
coleta pública municipal se sua destinação final se der de forma controlada, em um aterro 
sanitário devidamente licenciado; 
b) Os resíduos não poderão ser lançados em corpos hídricos, devendo ser, 
preferencialmente, destinados a empresas que realizem seu processamento para produção 
de farinha de peixes e afins. 
II. Em caso de Torrefação e/ou Moagem de Café e outros grãos: 
a) O funcionamento do empreendimento somente poderá se dar em período diurno. 
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Art. 5º. Os critérios e controles específicos para o Grupo II (Uso e Ocupação do Solo, 
Saúde, Saneamento e Energia) são: 
I. Nos casos de parcelamento de solo para fins urbanos sob a forma de 
desmembramento (somente subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com 
aproveitamento do sistema viário existente): 
a) Possuir laudo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - 
IDAF, indicando as áreas passíveis de ocupação; 
b) Não implicar em abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes; 
c) Atender integralmente às exigências da Lei Federal n° 6.766/1979 e Lei Estadual n° 
7.943/2004, quando esta se aplicar. 
 
II. Em caso de instalação de Linhas de Transmissão e Subestações de energia elétrica: 
a) Possuir anuência prévia dos proprietários das áreas de apoio, intervenção, servidão e 
acessos, conforme legislação pertinente. 
 
III. No caso de Cemitérios: 
a) Possuir Plano de Implantação e Operação do empreendimento, contendo o projeto 
de caracterização da área do cemitério, devendo estar em conformidade com as 
determinações da Resolução CONAMA 335/2003 e suas complementações. O Plano deverá 
compreender: 
a.1) Localização tecnicamente identificada no município, com indicação de acessos, sistema 
viário, ocupação e benfeitorias no seu entorno; 
a.2)  Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, compreendendo o mapeamento 
de restrições contidas na legislação ambiental, incluindo o  mapeamento e a caracterização 
da cobertura vegetal; 
 a.3) Estudo demonstrando o nível máximo do aquífero freático (lençol freático), ao fim da 
estação de maior precipitação pluviométrica; 
a.4) Sondagem mecânica para caracterização do subsolo em número adequado à área e às 
características do terreno considerado. 
b) Assegurar que: 
b.1) O nível inferior das sepulturas esteja a pelo menos um metro e meio acima do nível 
mais alto do lençol freático, medido no fim da estação das cheias, mantendo-se um recuo 
mínimo de cinco metros da área de sepultamento em relação ao perímetro do cemitério, 
devendo ser o referido perímetro e a área interna do cemitério providos de sistema de 
drenagem; 
b.2) O subsolo da área pretendida para o cemitério seja constituído por materiais com 
coeficientes de permeabilidade entre 10-5 e 10-7 cm/s, na faixa compreendida entre o fundo 
das sepulturas e o nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias. Para 
permeabilidades maiores, é necessário que o nível inferior dos jazigos esteja pelo menos 
dez metros acima do nível do lençol freático, prevendo-se, ainda, sua impermeabilização. 
c) Deverão ser atendidas ainda as seguintes exigências para os cemitérios verticais: 
c.1) Os lóculos devem ser constituídos de: 
c.1.a) materiais que impeçam a passagem de gases para os locais de circulação dos 
visitantes e trabalhadores; 
c.1.b) acessórios ou características construtivas que impeçam o vazamento dos líquidos 
oriundos da coliquação; 
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c.1.c) dispositivo que permita a troca gasosa, em todos os lóculos, proporcionando as 
condições adequadas para a decomposição dos corpos,   exceto nos casos específicos 
previstos na legislação; 
c.1.d) tratamento ambientalmente adequado para os eventuais efluentes gasosos. 
 
IV. No caso de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de 
Água (ETAs): 
a) A tecnologia empregada e a localização das estruturas não deverão ocasionar 
impactos ambientais negativos significativos, especialmente os paisagísticos, por ruídos, 
vibrações ou emissões atmosféricas (odores), devendo seu projeto contemplar soluções 
tecnicamente reconhecidas para mitigação desses impactos, em caso de existência dos 
mesmos. 
b) Para Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) deverão ser mantidos em arquivo, 
para consulta da SEMMA sempre que necessário, os Relatórios de Monitoramentos, com os 
valores obtidos para o afluente e efluente da Estação de Tratamento de Esgoto e para o 
corpo receptor (montante e jusante), sendo que: 
b.1) O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obtenção da Licença 
Ambiental Simplificada, ou, para o caso de empreendimentos que ainda não estejam 
operando, 30 (trinta) dias após o início da operação do sistema, e ser apresentado à 
SEMMA sempre que requisitado. 
b.2) Os parâmetros de monitoramento assim como a sua frequência são os estabelecidos 
na Instrução Normativa IEMA no 13/2014, ou norma que vier a suceder; 
b.3) Deverá estar indicada as coordenadas UTM em Datum WGS 84 e ser apresentado 
Relatório Fotográfico que caracterize o(s) ponto(s) a ser(em) utilizado(s) para coleta das 
amostras no empreendimento e no corpo receptor. O envio do Relatório Fotográfico deverá 
ser encaminhado juntamente com o Relatório de Monitoramento sempre que requisitado 
pela SEMMA. 
c) Os pontos de monitoramento do corpo receptor devem observar os seguintes 
critérios: 
c.1) Ponto a Montante - Coletar a amostra a 50 metros a montante do ponto de lançamento 
do efluente tratado da ETE; 
c.2) Ponto a Jusante - Coletar a amostra a 50 metros a jusante do ponto de lançamento; 
c.3) Outros distanciamentos poderão ser considerados, em caso de anuência prévia da 
SEMMA, cabendo ao empreendedor solicitar e justificar a mudança dos  locais de coleta das 
amostras. 
d) O relatório de monitoramento quando solicitado, deverá conter posicionamento 
conclusivo realizado por profissional habilitado sobre a análise dos dados, sendo que este 
deve considerar a situação operacional da Estação de Tratamento de Esgoto. A análise 
deverá conter ainda a comparação de tais dados com as exigências legais e/ou 
preconizadas em referencial teórico, análise técnica embasada contendo diagnóstico de 
eficiência do sistema avaliado, além da indicação e assinatura do(s) técnico(s) 
responsável(is) pelas informações e elaboração do documento; 
e) Todas as unidades operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 
deverão estar fora da cota de inundação dos corpos hídricos próximos às mesmas ou 
deverá ser adotada tecnologia que garanta a eficiência e o não contato dos efluentes 
coletados com os corpos hídricos e com o solo por meio de alagamentos, infiltrações e 
outros meios que possam causar danos ao meio ambiente; 
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f) Para o caso das Estações de Tratamento de Esgoto de uso restrito de um 
determinado empreendimento passível de licenciamento ambiental, como condomínios e 
empresas, o licenciamento deverá ser realizado junto com a atividade fim. 
 
V. No caso de Unidades Básicas de Saúde: 
a) O empreendimento deverá possuir e implementar plano de gerenciamento de resíduos de 
serviço de saúde conforme Resoluções CONAMA n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 da 
ANVISA, ou norma que vier a suceder. 
 
Art. 6º. Os critérios e controles específicos para o Grupo III (Resíduos Sólidos) são: 
I. Não armazenar resíduos (pré-triagem) por período superior a 24 horas, salvo em 
condições em que não existir a mistura com resíduos orgânicos; 
II. Para os casos de resíduos de construção civil e demolição, atender na íntegra os 
critérios da Resolução CONAMA n° 307/2002. 
 
Art. 7º. Os critérios e controles específicos para o Grupo IV (Extração Mineral e 
Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos) são: 
I. No caso de Extração de Areia em Leito de Rio: 
a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 6.567/1978 ou Registro de 
Extração conforme Decreto Federal n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade; 
b) Deverá ser dragado apenas o material decorrente do processo de assoreamento, 
mantendo-se o dispositivo de sucção afastado no mínimo 1,50 metro das margens do corpo 
hídrico, como forma de preservar a calha natural e minimizar a interferência na sua 
dinâmica; 
c) Não deverá ser suprimida vegetação arbórea ciliar para construção do acesso ao 
porto de desembarque de areia nem para instalação do depósito temporário; 
d) O material dragado deverá ser depositado diretamente sobre a caçamba do 
caminhão, que deverá estar afastado no mínimo 3 (três) metros da margem do rio. Para uso 
de depósito temporário, respeitar o distanciamento mínimo de 15 (quinze) metros da 
margem do corpo hídrico; 
e) Deverá ser utilizado somente argila ou cascalho para a pavimentação do acesso 
interno aos pontos de carregamento; 
f) Deverá possuir e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 
baseado no reflorestamento com espécies nativas de mata ciliar, oferecendo condições para 
o perfeito desenvolvimento das mesmas; 
g) A água bombeada durante o processo de extração deverá retornar ao corpo hídrico 
desprovida de resíduos e de modo que não cause desmoronamentos da margem, através 
da implantação de sistema de drenagem; 
h) As operações de reabastecimento e lubrificação do conjunto moto-bomba da balsa 
de sucção de areia de leito de rio deverão ser realizadas de maneira a evitar acidentes que 
possam causar derramamentos de materiais oleosos ou qualquer impacto ambiental ao 
recurso hídrico. 
 
II. No caso de Extração de Argila, para produção de cerâmicas e outros produtos 
industriais/artesanais: 
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a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 6.567/1978 ou Registro de 
Extração conforme Decreto Federal n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade; 
b) Não deverá ocasionar o afloramento do lençol freático e nem a formação de qualquer 
tipo de lagoa/ reservatório artificial dentro da área de extração, devendo esta atividade ser 
realizada acima do nível da água subterrânea; 
c) Possuir e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) baseado no 
uso futuro do solo acordado com o superficiário, preferencialmente o reflorestamento com 
espécies nativas da região; 
d) Realizar controle permanente de processos erosivos por meio de dispositivos de 
drenagem, suavização dos taludes formados, revegetação e demais alternativas eficazes; 
e) Manter, na sede da empresa, inventário semestral, com dados mensais 
comprovando a destinação/comercialização do material extraído (notas fiscais/ recibos e 
certificados comprobatórios de recebimento, devidamente assinados pelo recebedor). 
 
III. No caso de Fabricação de Cerâmicas: 
a) Havendo utilização de resíduos de lama do beneficiamento de rochas ornamentais 
(LBRO) ou de lama de alto forno como insumo no processo produtivo, estes insumos 
deverão ser armazenados em área com piso impermeabilizado e coberto, dotado de 
estrutura de contenção; 
b) Não utilizar material combustível (madeira) úmido, devendo seu armazenamento ser 
feito em local coberto; 
c) Os fornos deverão localizar-se no mínimo a 100 (cem) metros de rodovias; 
d) Estar distante no mínimo 1.000 (mil) metros de áreas urbanas. 
 
IV. No caso de Corte e Acabamento/Aparelhamento de Rochas Ornamentais e/ou 
polimento manual ou semiautomático, quando exclusivos: 
a) Limitar-se ao exercício das atividades de aparelhamento (corte e acabamento) e, ou 
polimentos manuais ou semiautomáticos, ou seja, sem a operação de teares ou politrizes 
automáticas; 
b) Possuir sistemas de controle/amenização de ruídos e de emissões atmosféricas; 
c) Não realizar operação de resinagem; 
d) Não possuir depósito irregular de LBRO (Lama de Beneficiamento de Rochas 
Ornamentais) na área de sua instalação; 
e) Realizar tratamento, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos, 
conforme legislação em vigor. 
 
V. No caso de Beneficiamento de Areia ou de Rochas: 
a) Possuir pátio estável para armazenamento de matéria-prima; 
b) Possuir sistema para decantação do efluente industrial em alvenaria, com reuso da 
água. 
 
Art. 8º. Os critérios e controles específicos para o Grupo V (Atividades nas Áreas Química, 
Biológica e Farmacêutica) são: 
I. Possuir Plano de Gerenciamento de Riscos, quando houver manipulação ou 
estocagem de produtos químicos e/ou perigosos. 
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II. No caso de Farmácia de Manipulação e Laboratórios de Análises clínicas, 
patológicas, microbiológicas e/ou de biologia molecular: 
a) Possuir e implementar plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde 
conforme Resoluções CONAMA n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 da ANVISA, ou norma que 
vier a suceder. 
 
III. No caso de Fracionamento e Embalagem de Produtos Químicos: 
a) Possuir bacia de contenção impermeabilizada e priorizar o reaproveitamento dos 
produtos químicos no processo produtivo, devendo ser destinado como resíduo Classe I 
todo produto não reaproveitado, ficando proibida a destinação, de produtos oriundos do 
processo produtivo, em redes de drenagem e em recursos naturais (solo e corpos d’água). 
IV. No caso de Armazenamento de Produtos Domissanitários, incluindo produtos para 
fumigação e/ou expurgo: 
a) Realizar a tríplice lavagem das embalagens, armazenar e destinar adequadamente 
resíduos contaminados (inclusive embalagens vazias) e produtos com validade vencida; 
b) O efluente industrial gerado na tríplice lavagem das embalagens de produtos 
químicos utilizados no controle de pragas urbanas deverá ser 100% reutilizado, ficando 
PROIBIDO qualquer tipo de lançamento (no solo, em redes de drenagem pluvial, rede de 
coleta de esgoto, em corpos d’água, entre outros); 
c) Os resíduos de agrotóxicos e de produtos domissanitários, produtos vencidos e as 
embalagens vazias desses produtos, inclusive aquelas tríplice lavadas ou lavadas sob 
pressão, são resíduos sólidos perigosos, devendo ser transportados por caminhões 
licenciados para transportes de resíduos perigosos e devolvidos ao fabricante ou destinados 
à empresas receptoras, devidamente licenciadas ambientalmente para o recebimento 
desses resíduos; 
d) Os veículos para transporte dos produtos saneantes desinfetantes e agrotóxicos, e 
equipamentos, devem ser dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, 
devendo ser de uso exclusivo para atividade de controle de vetores e pragas urbanas e 
atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos. 
e) O armazenamento de agrotóxicos e afins deve ser realizado em conformidade com 
as recomendações da NBR 9843:1 da ABNT; 
f) Em caso de armazenamento de cilindros de gases, possuir local específico para o 
armazenamento, devendo os cilindros serem identificados e mantidos na posição vertical, 
em áreas bem ventiladas, livres de materiais inflamáveis e contra eventuais quedas; 
g) Observar as disposições constantes na Portaria n.º 3214 de 1978 do MTE (em 
especial as NR-6, NR-7, NR-15 e NR-23), na Lei Estadual 5760/1998, no Decreto Estadual 
Nº 024-R/2000, no Decreto Federal n.º 4074 de 2002 e na Instrução Normativa Conjunta 
MAPA/ANVISA/ IBAMA n.º 2 de 2015; 
h) Atender aos critérios estabelecidos na Lei Estadual Nº 6.244, ou norma que vier a 
suceder, que trata sobre a produção, o armazenamento, o comércio, o transporte, o 
consumo e o uso de produtos domissanitários no Estado do Espírito Santo; 
i) Somente será permitida a fumigação com Brometo de Metila em tratamento 
fitossanitário com fins quarentenários nas operações de importação e de exportação em 
área sob controle aduaneiro e atendida por Unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária 
Internacional - VIGIAGRO do MAPA, conforme determinação da Instrução Normativa 
conjunta n.º 2 de 2015, dos órgãos MAPA, ANVISA e IBAMA; 
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j) Possuir Certificado atualizado de Credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 66 de 
13/12/2006, no caso de realizar armazenamento de agrotóxicos e afins; 
k) Possuir Cadastro atualizado de prestadora de serviços de aplicação de produtos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, obtida junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF; 
l) Possuir Alvará Sanitário válido, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, no 
caso de realizar a atividade de armazenamento de produtos domissanitários; 
m) De acordo com a Resolução RDC Nº 52/2009 que dispõe sobre o funcionamento de 
empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e 
dá outras providências, deverão ser observados os seguintes critérios: 
m.1) As instalações da empresa especializada são de uso exclusivo, sendo vedada a 
instalação do estabelecimento operacional em prédio ou edificação de uso coletivo, seja 
comercial ou residencial, e em áreas adjacentes a residências ou locais de alimentação, 
creches, escolas e hospitais, atendendo às legislações relativas à saúde, segurança, ao 
ambiente e ao uso e ocupação do solo urbano. 
m.2) As instalações operacionais devem dispor de áreas específicas e adequadas para 
armazenamento, diluição ou outras manipulações autorizadas para saneantes 
desinfestantes. 
m.3) Todos os procedimentos de diluição ou outras manipulações autorizadas para produtos 
saneantes desinfetantes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção de 
equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos técnicos ou 
operacionais, devem estar descritos e disponíveis na forma de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP), inclusive com informações sobre o que fazer em caso de acidente, 
derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo 
da legislação vigente. 
 
Art. 9º. Os critérios e controles específicos para o Grupo VI (Indústrias Diversas, 
Metalmecânica, Estocagem e Serviços) são: 
I. Possuir cabine fechada e provida dos devidos controles ambientais, em caso de 
realização de pintura por aspersão. 
 
II. No caso de Metalmecânicas: 
a) Não reutilizar, em qualquer fase do processo de produção, Óleo Lubrificante Usado 
ou Contaminado (OLUC), devendo todo óleo lubrificante usado ou contaminado coletado ser 
destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino, em conformidade com o 
estabelecido na Resolução CONAMA n° 362/2005; 
b) Não realizar operações de tratamento químico ou térmico, galvanotécnico, fundição 
de metais e/ou esmaltação; 
c) Coletar e reciclar os fluidos de corte ou de usinagem esgotados, destinando-os a 
empresas devidamente licenciadas. 
 
III. No caso de Fabricação de Estruturas, Artefatos e móveis de madeira e junco: 
a) Caso não estejam localizados em área residencial, será admitida a ausência de 
implantação de sistema de exaustão para emissão atmosférica (poeira, pó-de-madeira e 
semelhantes) desde que as estruturas físicas do empreendimento sejam suficientes para 
conter esses materiais na área interna do empreendimento, sem que haja emissão de 
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material particulado para o meio externo. Caso contrário, deverá possuir sistema de 
exaustão para emissão atmosférica. 
 
IV. No caso de Fabricação de Placas e Tarjetas refletivas: 
a) A atividade deverá ser realizada em local coberto e provido de piso impermeabilizado, 
com limpeza de superfície da placa a seco (sem geração de efluentes líquidos) e pintura 
somente por termotransferência (hot stamp). 
 
V. No caso das atividades de Pátio de Estocagem, armazém ou depósito: 
a) Não podem representar risco para a incolumidade do solo e da água, estando nelas 
incluídas as atividades de ensacamento/armazenamento de carvão e materiais de 
construção, dentre outras; 
b) Não podem interferir no regime de escoamento de água da região; 
c) Não devem abrigar produtos ou materiais que estejam explicitamente vedados no 
texto do enquadramento. 
 
VI. No caso de garagens de ônibus e outros veículos automotores e Pátio de 
estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais, com atividades de manutenção e/ou 
lavagem e/ou abastecimento de veículos, a área total do empreendimento deve obedecer 
aos limites previstos nesta Instrução para cada atividade a ser executada no local. 
 
VII. No caso de Lavagem de veículos: 
a) A área de lavagem de veículos, deve ser coberta e totalmente fechada em suas 
laterais e fundos, a fim de minimizar os impactos sonoros, emissão de atmosféricos e 
odores (principalmente oleosos e produtos detergentes) sobre a vizinhança no entorno; 
b) Possuir canaletas metálicas na entrada do Box de lavagem, interligadas ao sistema 
separador de água e óleo (ou outro sistema de maior eficiência), de forma a impedir o 
escoamento de efluentes para a via ou solo e permitir seu reaproveitamento no processo 
industrial; 
c) Possuir e manter em bom estado de funcionamento sistema de tratamento e 
reutilização de água, conforme prevê a Lei Estadual n° 9439, publicada em 04 de maio de 
2010; 
d) Utilizar somente detergentes biodegradáveis para limpeza dos veículos, conforme 
determinação da Lei Estadual nº 10.020/13; 
e) Atentar para as recomendações estabelecidas nas resoluções editadas pela Agência 
Estadual de Recursos Hídricos durante o período de crise hídrica no estado do Espírito 
Santo, que implicam em Cenários de Alerta ou de Atenção; 
f) Realizar limpeza e manutenção na caixa separadora de água e óleo (ou outro 
sistema de maior eficiência), a fim de manter sua eficiência. 
g) Destinar todos os resíduos contaminados (óleo usado, óleo sobrenadante do SAO, 
borra do sistema SAO, vasilhames, trapos, etc) somente a empresas devidamente 
licenciadas para coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos, devendo todo 
óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC) coletado ser destinado à reciclagem por 
meio do processo de rerrefino, em conformidade com o estabelecido na Resolução 
CONAMA n° 362/2005. 
 
VIII. No caso de oficinas mecânicas: 
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a) Possuir implantado sistema de canaletas metálicas na área de manutenção 
mecânica com dimensões compatíveis com a demanda da empresa, visando contenção dos 
efluentes gerados ou a drenagem dos efluentes para o sistema de tratamento de efluentes 
industriais (SSAO ou outro de maior eficiência); 
b) Manter em perfeitas condições de operação e manutenção o sistema separador 
água/óleo, bem como limpas e desobstruídas as canaletas de drenagem; 
c) Em caso de lavagem de peças, e/ou máquinas e/ou equipamentos, os efluentes 
gerados deverão ser acondicionados corretamente e destinados como resíduo Classe I ou, 
interligados à sistema de tratamento de efluentes industriais; 
d) O lançamento de efluente industrial tratado deverá ocorrer de forma ambientalmente 
adequada e com padrão de qualidade em conformidade com as normas ambientais 
aplicáveis; 
e) As áreas da oficina em que são executadas atividades de troca de óleo, lavagem de 
motor e peças e os serviços mecânicos deverão ser cobertas, de modo a não permitir a 
entrada de água da chuva nas caixas do Sistema Separador de Água e Óleo (SSAO); 
f) É proibido realizar a atividade de pintura. 
 
IX. Para os casos de Fabricação de Peças, Ornatos, Estruturas e Pré-moldados de 
Cimento, Gesso: 
a) O efluente industrial gerado pela empresa no processo produtivo (lavagem da 
betoneira e dos demais equipamentos) deverá ser totalmente reutilizado, não sendo 
permitido o lançamento desse efluente diretamente no solo, corpo hídrico, rede de esgoto ou 
rede pluvial. Em caso de saturação do efluente, a empresa deverá destinar o efluente em 
empresa(s) devidamente licenciada(s) para o seu recebimento; 
b) Umectar ou cobrir as pilhas de modo a controlar a emissão de particulados que 
possam comprometer a qualidade do ar ou possam vir a causar incômodos à vizinhança; 
c) A aplicação do desmoldante nas fôrmas somente deverá ocorrer em área coberta, 
com piso impermeabilizado, dotado de sistema de contenção física; 
d) Possuir cópia das licenças ambientais das empresas que fornecem cimento, brita, 
areia e saibro, dentre outras matérias-primas, mantendo no empreendimento os 
comprovantes de destinação para fins de fiscalização e controle do órgão ambiental; 
e) Não é permitida a utilização de Óleo Lubrificante Usado e/ou Contaminado (OLUC) 
como agente desmoldante. 
 
Art. 10º. O requerimento da Licença Ambiental Simplificada deverá ser formalizado com os 
seguintes documentos: 
I. Formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado/rubricado em todas 
as folhas, conforme modelo constante no ANEXO II; 
 
II. Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) devidamente preenchido 
(devendo todos campos serem preenchidos e no caso de não preenchimento deverá ser 
justificado no anexo, específico para cada atividade (incluindo a terraplenagem, se 
necessária), conforme modelos disponibilizados no sitio eletrônico do SEMMA, 
assinados/rubricados em todas as folhas. 
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III. Termo(s) de Responsabilidade Ambiental (TRA) devidamente preenchido(s) e com 
assinaturas reconhecidas em cartório, conforme os modelos constantes nos ANEXOS III, os 
quais devem estar de acordo com a atividade desenvolvida; 
 
IV. Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado responsável 
pelas informações fornecidas no RCE e pela elaboração e/ou adaptação dos projetos 
referentes ao controle ambiental do empreendimento, incluindo os Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos e Planos de Contingência e Emergência, se couber. 
 
V. Original ou cópia do comprovante de pagamento da taxa de licenciamento para 
Classe Simplificada, conforme Lei Municipal n° 2.213/2017; 
VI. Certidão Negativa de Débito junto a Dívida Ativa do Município; 
 
VII. Original e Cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do 
representante legal que assinar o requerimento. Se for por procuração, deverá ser 
apresentada original e cópia, da procuração; 
 
VIII. No caso de Pessoa Jurídica: 
a) Original e Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Cópia do Contrato Social e última alteração contratual ou documentação equivalente 
em casos específicos de outros atos constitutivos; 
 
IX. Manifestação da concessionária local de saneamento quanto à viabilidade de 
atendimento ao empreendimento quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes; 
 
X. Se aplicável, cópia da certidão de dispensa, da portaria de outorga ou do cadastro de 
uso de água subterrânea, caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais como 
captação, barramento e lançamento, dentre outros legalmente previstos, conforme 
resoluções e instruções normativas vigentes; 
 
XI. Para intervenção ou ocupação em Área de Preservação Permanente (APP), no 
casos previstos na Lei Federal n° 12.651/2012, apresentar proposta de medida 
compensatória, e comprovação de inexistência de alternativa locacional; 
 
XII. Para empreendimentos do Grupo IV do Anexo I desta Instrução, quando se tratar de 
regime de licenciamento ou de regime de extração, a regularidade perante o DNPM se dará 
através da apresentação da publicação no Diário Oficial da União do Registro de Licença ou 
do Registro de Extração; ou da Declaração ou oficio de Aptidão emitido pelo DNPM, para 
viabilidade da emissão do título minerário; 
 
XIII. Para extração mineral, apresentar cópia autenticada do Acordo firmado com o 
proprietário do solo, na qual conste seu uso atual e uso futuro e a permissão para 
recuperação de áreas degradadas no processo de extração mineral; 
§1º. Os modelos dos documentos previstos nos Incisos I, II, III estarão disponibilizados pela 
SEMMA em seu no sitio eletrônico. 
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§2º. Não serão formalizados os requerimentos de licenciamento simplificado que não 
estejam acompanhados dos documentos elencados neste artigo, ou que estejam 
acompanhados de formulários ou documentos desatualizados ou omissos quanto à 
informações obrigatórias. 
§3º. Caso o responsável técnico que assine o Termo de Responsabilidade Ambiental não 
seja o mesmo a elaborar os projetos ou planos adotados ou a promover sua execução, 
deverá ser também ser apresentada ART referente à elaboração e/ou à execução dos 
mesmos. 
 
Art. 11º. A responsabilidade pela não observância de qualquer das recomendações 
elencadas nos planos e nos projetos incidirá sobre o empreendedor e seu representante 
legal. 
 
Art. 12º. Não caberá o licenciamento simplificado para os seguintes casos: 
I. Ampliação de atividades sujeitas ao licenciamento simplificado, cujo porte total 
exceda o limite estabelecido nesta Instrução Normativa. Nestes casos, o empreendimento 
deverá migrar para o licenciamento ordinário, enquadrando-se na Classe referente ao porte 
final; 
 
II. Quando não atendido qualquer dos critérios e controles, gerais e específicos, fixados 
nesta Instrução; 
 
III. Segmentação de uma mesma atividade em unidades menores, com fins de 
enquadrá-la, no conjunto, nos critérios do licenciamento simplificado; 
 
IV. Quando existirem atividades interdependentes numa mesma área em que uma das 
atividades seja passível de licenciamento ambiental ordinário, o empreendimento deverá ser 
contemplado em outras modalidades de licenças ambientais previstas no Decreto Municipal 
n° 459/2017. 
 
V. Licenciamento de mais de uma frente de lavra sob o mesmo registro do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Neste caso, será permitida somente 
uma Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para cada registro; 
 
VI. Para a atividade de corte, aterro, terraplanagem e ou áreas de empréstimos quando 
se tratar de atividade meio para uma atividade sujeita ao licenciamento ordinário; 
 
VII. Quando em unidades de conservação de proteção integral que não permitem 
propriedades particulares no seu interior ou em desrespeito ao zoneamento de unidades de 
conservação de uso sustentável. 
 
Art. 13º. No caso de diversificação ou alteração do processo produtivo do empreendimento, 
ou da atividade objeto de licenciamento simplificado, que altere a natureza da atividade que 
foi licenciada, deverá ser requerida nova licença ambiental, podendo esta também ser 
Simplificada caso se enquadre nos limites e critérios estabelecidos. 
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Art. 14º. Caso o empreendimento exerça mais de uma atividade enquadrada como 
simplificada, caberá o licenciamento de cada atividade em separado.  
 
Art. 15º. Os empreendimentos que não atendam aos limites de porte e aos critérios gerais e 
específicos serão contemplados com outras modalidades de licença ambiental previstas no 
Decreto Municipal n° 459/2017. 
Parágrafo único. Os empreendimentos que, pelo porte, se enquadrariam na Classe 
Simplificada, mas que não atendam aos critérios gerais e específicos serão enquadrados 
como Classe I, salvo nos casos em que se verifique erro na prestação de informações para 
o requerimento de licenciamento, ocasião em que a SEMMA adotará as medidas 
administrativas cabíveis. 
 
Art. 16º. As atividades com portes inferiores aos limites mínimos citados no Anexo I poderão 
ser dispensadas de licenciamento ambiental junto à SEMMA e serão consideradas em 
Instrução Normativa própria. 
 
Art. 17º. A SEMMA poderá, caso julgue conveniente e através de parecer técnico 
consubstanciado, dadas as características da área ou do empreendimento, alterar o 
enquadramento e/ou o tipo de estudo ambiental requerido, transferindo para o procedimento 
do licenciamento ordinário empreendimentos ou atividades que tenham sido enquadradas 
sob a aplicação desta Instrução. 
 
Art. 18º. A SEMMA fará a conferência de toda a documentação e poderá solicitar 
complementações se necessário, nos moldes definidos no Decreto Municipal que 
regulamenta o licenciamento e demais normas pertinentes; 
 
Art. 19º. Para análise dos procedimentos de licenciamento ambiental simplificado, aplica-se 
o prazo estabelecido no Decreto Municipal nº 459/2017. 
Parágrafo único. A cada solicitação de complementação pela SEMMA, o prazo definido para 
a emissão da licença é paralisado, até que a pendência seja dada como “cumprida”.  
 
Art. 20º. À SEMMA reserva-se o direito de realizar, a qualquer tempo, ações de fiscalização 
para verificação de atendimento dos limites e das restrições fixadas nesta Instrução e, em 
observando irregularidades, o responsável pela atividade, bem como o responsável técnico 
pelo licenciamento ambiental estarão sujeitos à aplicação das penalidades previstas em Lei. 
 
Art. 21º. O órgão ambiental executor do licenciamento deverá manter equipe ou setor 
específico para acompanhamento, controle e fiscalização dos empreendimentos licenciados 
por meio do Licenciamento Simplificado, a quem caberá: 
I. A revisão, no mínimo bienal, da relação de atividades passíveis de licenciamento 
simplificado, bem como dos limites e dos critérios aprovados nesta Instrução Normativa; 
 
II. A realização de vistorias, visando à implantação de ações de controle e fiscalização. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES                           MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                             Auditora Pública Interno 



Licenciamento Ambiental Simplificado e estabelece a classificação e listagem das atividades que se 
enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto ambiental 

CRITÉRIOS

Início

Serão passíveis de licenciamento simplificado somente as atividades realizadas por 
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, organizadas em grupos 
com impactos ambientais semelhantes
Grupo I - Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos;
Grupo II - Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia;
Grupo III - Resíduos Sólidos;
Grupo IV - Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos;
Grupo V - Atividades nas Áreas Química, Biológica e Farmacêutica;
Grupo VI - Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços;
Grupo VII - Obras e Estruturas Diversas;

Poderão também requerer o licenciamento simplificado 
empreendimentos já instalados e em operação, desde que os controles 
ambientais estejam de acordo com a legislação vigente e sejam atendidos 
aos critérios estabelecidos por esta Instrução Normativa

Os critérios e controles Gerais Técnicos que devem ser obedecidos para o enquadramento de 
empreendimentos na Classe Simplificada são:
I. Quanto à localização do empreendimento
II. Quanto ao abastecimento de água e à geração de efluentes líquidos
III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos
IV. Quanto à movimentação de terra
V. Quanto aos aspectos hidrológicos
VI. Quanto às emissões atmosféricas
VII. Quanto aos aspectos florestais
VIII. Quanto à manipulação e/ou armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos, exceto combustíveis
IX. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis
X. Quanto aos canteiros de obras exclusivamente vinculados ao Licenciamento Simplificado
XI. Outras exigências

Os critérios e controles específicos para o Grupo I (Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos) são:
I. Em caso de Beneficiamento de Pescado, incluindo peixarias, aplicam-se as seguintes observações
II. Em caso de Torrefação e/ou Moagem de Café e outros grãos

Os critérios e controles específicos para o Grupo II (Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia) são:
I. Nos casos de parcelamento de solo para fins urbanos sob a forma de desmembramento (somente subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificações, com aproveitamento do sistema viário existente)
II. Em caso de instalação de Linhas de Transmissão e Subestações de energia elétrica
III. No caso de Cemitérios
IV. No caso de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs)
V. No caso de Unidades Básicas de Saúde

Os critérios e controles específicos para o Grupo III (Resíduos Sólidos) são:
I. Não armazenar resíduos (pré-triagem) por período superior a 24 horas, salvo em condições em que não existir a mistura com resíduos 
orgânicos;
II. Para os casos de resíduos de construção civil e demolição, atender na íntegra os critérios da Resolução CONAMA n° 307/2002.

Os critérios e controles específicos para o Grupo IV (Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos) são
I. No caso de Extração de Areia em Leito de Rio
II. No caso de Extração de Argila, para produção de cerâmicas e outros produtos industriais/artesanais
III. No caso de Fabricação de Cerâmicas
IV. No caso de Corte e Acabamento/Aparelhamento de Rochas Ornamentais e/ou polimento manual ou semiautomático, quando 
exclusivos
V. No caso de Beneficiamento de Areia ou de Rochas

Os critérios e controles específicos para o Grupo V (Atividades nas Áreas Química, Biológica e Farmacêutica) são:
I. Possuir Plano de Gerenciamento de Riscos, quando houver manipulação ou estocagem de produtos químicos e/ou perigosos
II. No caso de Farmácia de Manipulação e Laboratórios de Análises clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou de biologia molecular
III. No caso de Fracionamento e Embalagem de Produtos Químicos
IV. No caso de Armazenamento de Produtos Domissanitários, incluindo produtos para fumigação e/ou expurgo
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I. Possuir Plano de Gerenciamento de Riscos, quando houver manipulação ou estocagem de produtos químicos e/ou perigosos
II. No caso de Farmácia de Manipulação e Laboratórios de Análises clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou de biologia molecular
III. No caso de Fracionamento e Embalagem de Produtos Químicos
IV. No caso de Armazenamento de Produtos Domissanitários, incluindo produtos para fumigação e/ou expurgo

Os critérios e controles específicos para o Grupo VI (Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços) são:
I. Possuir cabine fechada e provida dos devidos controles ambientais, em caso de realização de pintura por aspersão
II. No caso de Metalmecânicas
III. No caso de Fabricação de Estruturas, Artefatos e móveis de madeira e junco
IV. No caso de Fabricação de Placas e Tarjetas refletivas
V. No caso das atividades de Pátio de Estocagem, armazém ou depósito
VI. No caso de garagens de ônibus e outros veículos automotores e Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais, com 
atividades de manutenção e/ou lavagem e/ou abastecimento de veículos, a área total do empreendimento deve obedecer aos limites 
previstos nesta Instrução para cada atividade a ser executada no local
VII. No caso de Lavagem de veículos
VIII. No caso de oficinas mecânicas
IX. Para os casos de Fabricação de Peças, Ornatos, Estruturas e Pré-moldados de Cimento, Gesso

O requerimento da Licença Ambiental Simplificada deverá ser formalizado com os seguintes documentos:
I. Formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado/rubricado em todas as folhas, conforme modelo constante no ANEXO II;
II. Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) devidamente preenchido (devendo todos campos serem preenchidos e no caso de 
não preenchimento deverá ser justificado no anexo, específico para cada atividade (incluindo a terraplenagem, se necessária), conforme 
modelos disponibilizados no sitio eletrônico do SEMMA, assinados/rubricados em todas as folhas.
III. Termo(s) de Responsabilidade Ambiental (TRA) devidamente preenchido(s) e com assinaturas reconhecidas em cartório, conforme os 
modelos constantes nos ANEXOS III, os quais devem estar de acordo com a atividade desenvolvida;
IV. Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado responsável pelas informações fornecidas no RCE e pela elaboração 
e/ou adaptação dos projetos referentes ao controle ambiental do empreendimento, incluindo os Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Planos de Contingência e Emergência, se couber.
V. Original ou cópia do comprovante de pagamento da taxa de licenciamento para Classe Simplificada, conforme Lei Municipal n° 2.213/2017;
VI. Certidão Negativa de Débito junto a Dívida Ativa do Município;
VII. Original e Cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do representante legal que assinar o requerimento. Se for por 
procuração, deverá ser apresentada original e cópia, da procuração;
VIII. No caso de Pessoa Jurídica:
a) Original e Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)  Cópia do Contrato Social e última alteração contratual ou documentação equivalente em casos específicos de outros atos constitutivos;
IX. Manifestação da concessionária local de saneamento quanto à viabilidade de atendimento ao empreendimento quanto ao abastecimento 
de água e à coleta, tratamento e disposição final de efluentes;
X. Se aplicável, cópia da certidão de dispensa, da portaria de outorga ou do cadastro de uso de água subterrânea, caso realizem intervenções 
em recursos hídricos, tais como captação, barramento e lançamento, dentre outros legalmente previstos, conforme resoluções e instruções 
normativas vigentes;
XI. Para intervenção ou ocupação em Área de Preservação Permanente (APP), no casos previstos na Lei Federal n° 12.651/2012, apresentar 
proposta de medida compensatória, e comprovação de inexistência de alternativa locacional;
XII. Para empreendimentos do Grupo IV do Anexo I desta Instrução, quando se tratar de regime de licenciamento ou de regime de extração, a 
regularidade perante o DNPM se dará através da apresentação da publicação no Diário Oficial da União do Registro de Licença ou do Registro 
de Extração; ou da Declaração ou oficio de Aptidão emitido pelo DNPM, para viabilidade da emissão do título minerário;
XIII. Para extração mineral, apresentar cópia autenticada do Acordo firmado com o proprietário do solo, na qual conste seu uso atual e uso 
futuro e a permissão para recuperação de áreas degradadas no processo de extração mineral;
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 003 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 13/09/2017. 
Ato de aprovação: Decreto N° 486/2017 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
 
I - FINALIDADE 
 
Dispõe sobre a dispensa do licenciamento ambiental no âmbito de atuação da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA para atividades de impacto ambiental insignificante. 
 
II - ABRANGÊNCIA 
 
Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta e Indireta do Município de Afonso 
Cláudio-ES. 
 
III – CONCEITOS 
 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de grande importância 
ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas; 

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual a 
autoridade licenciadora isenta determinada atividade da necessidade de obter a licença 
ambiental tendo em vista seu impacto ambiental não significativo; 

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto originado e restrito na área 
territorial do município; 
 
TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a conformar o terreno existente aos 
gabaritos projetados; sinonímia: terraplanagem; 
 
CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os gabaritos projetados; 
 
ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos gabaritos projetados; 
 
ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao local da atividade principal para 
a obtenção de materiais destinados à complementação de volumes necessários para 
aterros; 
 
ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utilizada para dispor materiais 
escavados nos cortes não aproveitados como aterro; 
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CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural para possibilitar o 
desenvolvimento das atividades agrossilvopastoris; 
 
EROSÃO: desgaste da superfície terrestre pela ação mecânica e química da água corrente, 
das intempéries ou de outros agentes geológicos. 
 
TALUDE: Superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou rochoso; 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
1. Resolução CONSEMA nº. 002, de 3 de novembro de 2016, que define a tipologia das 
atividades ou empreendimentos considerados de impacto ambiental local e dá outras 
providências; 
 
2. Instrução Normativa IEMA nº. 013, de 07 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
dispensa do licenciamento ambiental no âmbito de atuação do IEMA para atividades de 
impacto ambiental insignificante; 
 
3. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 2016, que dispõem sobre o Sistema 
de Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente 
– SILCAP; 
 
4. Decreto Municipal nº. 459, de 13 de Setembro de 2017, que regulamenta o licenciamento 
ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e as normas do poder de polícia 
administrativa, em conformidade com a política municipal de meio ambiente, nos termos da 
lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Municipal de Meio Ambiente do município de Afonso 
Cláudio, e dá outras providências; 
 
Considerando a necessidade de controle das atividades efetiva e potencialmente poluidoras 
no Município de Afonso Cláudio; 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando e supervisionando sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  
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IV - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma;  
V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.  
 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
 
VI - PROCEDIMENTOS 
 
Art. 1º. Estabelecer a relação de atividades passíveis de dispensa de licenciamento 
ambiental junto a SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso Cláudio, 
devendo, em todo caso, adotar os controles ambientais necessários, as normas técnicas 
aplicáveis, e atender a legislação vigente. 
§1º. O simples enquadramento da atividade nas definições de porte e atividade previstas 
nesta Instrução Normativa não a caracteriza como de baixo impacto ambiental nos termos 
da Lei Federal nº 12.651/2012. 
§2º. A dispensa de licenciamento ambiental que trata esta Instrução Normativa refere-se, 
exclusivamente, aos aspectos ambientais da atividade passível de dispensa, não eximindo o 
seu titular da apresentação, aos órgãos competentes, de outros documentos legalmente 
exigíveis. Também não inibe ou restringe de qualquer forma a ação dos demais órgãos e 
instituições fiscalizadoras nem desobriga a empresa da obtenção de autorizações, 
anuências, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos previstos na legislação 
vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de qualquer providência 
neste sentido. 
 
Art. 2º. As atividades passíveis de dispensa de licenciamento por meio desta Instrução 
Normativa estão relacionadas no Anexo I. 
§1º. A SEMMA poderá dispensar outras atividades que não estejam listadas no Anexo I 
desta Instrução Normativa, mediante análise de cada caso e justificativa técnica formal, 
desde que não constem dentre as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. 
§2º. Os casos mencionados no §1º deverão ser apresentados na forma de Consulta Prévia 
Ambiental em que deverão constar todas as informações do empreendimento, conforme 
modelo disponibilizado no Anexo III. 
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§3º. Aos empreendimentos dispensados de licenciamento junto a SEMMA caberá a 
solicitação de Declaração de Dispensa. 
§4º. As Declarações de Dispensa poderão ser requeridas e obtidas mediante requerimento, 
através de Ofício, contendo dados do interessado e da empresa, caso aplicável, endereço 
de correspondência e de exercício da atividade (com coordenadas UTM, Datum WGS84), 
descrição da atividade desenvolvida e declaração de ciência e atendimento aos critérios, 
aos limites e as restrições fixadas pela presente Instrução, seguindo o modelo constante no 
Anexo II desta Instrução Normativa. 
§5º. A dispensa do licenciamento não permite ou regulariza, em nenhuma hipótese, a prática 
de atividades poluidoras sem os devidos controles ambientais e a ocupação de Áreas de 
Preservação Permanente (APP) ou espaços territoriais especialmente protegidos segundo 
os preceitos legais. 
§6º. Caso a SEMMA declare a necessidade, através de parecer técnico consubstanciado, ou 
caso não sejam atendidos os limites de porte fixados no Anexo I, será exigido o 
licenciamento ambiental das atividades mencionadas no caput deste artigo. 
§7º. A dispensa do licenciamento para determinada atividade não exime o empreendedor da 
obrigação de licenciar as demais atividades desenvolvidas na mesma área que não estejam 
listadas no Anexo I desta Instrução Normativa. 
 
Art. 3º. A Declaração de Dispensa não isenta a obrigatoriedade do cumprimento dos 
seguintes critérios e Controles Ambientais Gerais mínimos: 
I . Quanto à localização do empreendimento: 
a) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocupação do solo, faixas de 
domínio e áreas não edificantes, além de possíveis restrições pertinentes a bens 
acautelados localizados no entorno do empreendimento/atividade; 
b) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme Lei 
Federal nº 12.651/2012, com exceção dos casos de utilidade pública, de interesse social ou 
de baixo impacto ambiental, previstos na referida Lei, desde que devidamente comprovada 
a inexistência de alternativa locacional para desenvolvimento da atividade pleiteada e 
quando atendidos aos requisitos previstos, sem desobrigação de execução de medida 
compensatória; 
c) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áreas localizadas no interior ou 
no entorno de Unidades de Conservação (UC), inclusive em sua zona de amortecimento, 
obtendo previamente à intervenção, as anuências dos gestores das unidades nos casos em 
que se exigir, observando as competências para o licenciamento conforme a modalidade de 
Unidade de Conservação. 
d) Possuir aprovação municipal dos projetos executados ou a serem executados, caso 
seja exigível. 
II . Quanto ao abastecimento de água e à geração de efluentes líquidos: 
a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de Outorga ou Portaria de Outorga 
para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto no empreendimento/atividade, captação, 
barramento, lançamento e outros usos, conforme Resoluções e Instruções Normativas 
vigentes. No caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto à Agência Estadual 
de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou a Certidão de Outorga para o uso do recurso hídrico, 
caso aplicável; 
b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluente líquido, dimensionado e 
projetado para atender aos períodos de maior demanda (vazão máxima), conforme 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

legislação pertinente, observando a aplicabilidade da tecnologia utilizada para tratar o 
efluente gerado. A inexigibilidade desse sistema somente se dará no caso de 
direcionamento do efluente ao sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário 
e/ou para tratamento em estação coletiva, com a devida anuência da concessionária gestora 
e/ou da empresa responsável pelo tratamento, com a declaração de ciência das 
características do efluente recebido; 
c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto (sem tratamento) ou tratado no 
solo, não sendo permitida ainda a utilização de fossas negras, fossas secas e a fertirrigação 
(técnica de destinação final e tratamento de efluentes com reuso agrícola de água e 
nutrientes por uma cultura) com o uso de efluente não tratado; 
d) Não realizar lançamento de efluente bruto em rede de drenagem pluvial ou 
diretamente em corpos hídricos; 
e) Realizar tratamento adequado dos efluentes oleosos, no mínimo, através de 
Sistemas Separadores de Água e Óleo (SSAO) devidamente dimensionados, sendo vedado 
o lançamento do efluente tratado por este sistema no solo; 
f) Realizar o lançamento dos efluentes líquidos tratados em conformidade com as 
normas e legislações aplicáveis; 
g) Em caso de utilização de poços tubulares estes deverão atender as normas técnicas 
ABNT NBR 12.212/2006 e 12.244/2006. 
III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos: 
a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos urbanos e/ou industriais 
gerados no empreendimento, com adequado recolhimento, acondicionamento, 
armazenamento e destinação final por empresa(s) devidamente licenciada(s), mantendo no 
empreendimento, os comprovantes de destinação desses resíduos para fins de fiscalização 
e controle do órgão ambiental; 
b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o gerenciamento deverá estar 
em consonância com a Resolução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder; 
c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda para terceiros”, “doação” ou 
“reciclagem”, possuir certificados ou declarações que contenham identificação do recebedor 
(CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o local para onde foram destinados, além de 
informação sobre o tipo de resíduo e da quantidade; 
d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no empreendimento devem estar 
em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 
d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer em conformidade com o 
estabelecido na NBR 12235, ou norma que vier a suceder. 
d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), deve ocorrer em conformidade com 
o estabelecido na NBR 11174, ou norma que vier a suceder, 
d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da empresa para consulta do 
SEMMA sempre que necessário, os registros de movimentação de resíduos e de 
armazenamento, em conformidade com os Anexos A e B das normas referidas nos itens d.1 
e d.2. 
IV. Quanto à movimentação de terra: 
a) Para instalação/implantação de qualquer atividade listada no Anexo I desta Instrução 
Normativa, não ultrapassar os limites previstos para a atividade de terraplenagem (corte 
e/ou aterro) e atender aos critérios específicos para terraplenagem. Caso se preveja a 
realização de obras de terraplenagem acima do porte máximo estabelecido, deverá ser 
obtido o licenciamento ambiental para realização desta atividade. 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 - Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000 

b) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusivamente com a atividade objeto 
de Dispensa do Licenciamento Ambiental. 
c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se o controle da erosão e não 
incorrendo em risco de interferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carreamento de sedimentos para corpos 
d’água. 
V. Quanto ao desmonte de rochas não vinculado à atividade de mineração: 
a) Não comercializar o material resultante do desmonte; 
b) O uso do material proveniente do desmonte deve estar restrito ao próprio local ou ser 
destinado à atividade dispensada de licenciamento. Caso não haja uso, o material deverá 
ser destinado para área de bota-fora devidamente licenciada ou utilizado comprovadamente 
em obras públicas; 
c) Não utilizar explosivos em área urbana; 
d) Possuir controle de ruídos e materiais particulados; 
e) Manter a estabilidade do entorno da rocha a ser desmontada; 
f) Possuir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado para 
execução da atividade; 
g) Não suprimir vegetação nativa em qualquer estágio de regeneração. 
VI. Quanto aos aspectos hidrológicos: 
a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inundações ou alagamentos, seja 
por lançamento de efluentes ou pela localização do empreendimento. 
VII. Quanto às emissões atmosféricas: 
a) No caso de atividades que envolvam queima de combustíveis ou manuseio de 
equipamentos que gerem ruídos e/ou emissões atmosféricas (inclusive poeira), mesmo que 
apenas no período de implantação do empreendimento, deverá ser evitado incômodo à 
vizinhança, devendo as atividades se restringir ao período diurno. Se necessário o 
funcionamento noturno, deverão ser atendidos os limites aceitáveis estabelecidos em 
normatização específica e/ou o que determinar o Código de Postura Municipal ou 
equivalente, devendo possuir autorização do município para tal; 
b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (manuseio de equipamentos, entre 
outros), atender ainda ao que ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 e a 
ABNT NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para poluição sonora; 
c) No caso de realizar atividades que emitam materiais particulados, possuir sistema 
eficiente de controle/contenção de emissões atmosféricas (poeira), devidamente 
dimensionados e com tecnologia adequada ao poluente gerado, ressalvados os casos 
específicos em que esta exigência é dispensada. 
VIII. Quanto aos aspectos florestais (Fauna e Flora): 
a) Em caso de necessidade de supressão/intervenção vegetal, possuir autorização do 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF; 
b) Não suprimir vegetação em estágio médio e avançado de regeneração da vegetação 
nativa de Mata Atlântica, incluindo as fitofisionomias naturalmente não florestais como 
restinga, campos rupestres e brejos; 
c) Não causar impacto negativo sobre espécies da flora e da fauna silvestres 
constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção; 
IX. Quanto à manipulação e/ou ao armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos 
a) Realizar adequado armazenamento dos produtos químicos dispostos no 
empreendimento, levando em consideração suas incompatibilidades químicas; 
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b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, graxas, tintas, solventes e 
outros, somente realizar sua manipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção deve ter capacidade suficiente para 
conter, no mínimo, 10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior recipiente 
armazenado, qualquer que seja seu tamanho, devendo ser considerado o maior volume 
estimado, entre as duas alternativas possíveis; 
c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques de líquidos inflamáveis não 
combustíveis no empreendimento, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes. 
X. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis: 
a) Caso existam tanques de combustível, como atividade de apoio, no 
empreendimento, estes deverão ser aéreos e com capacidade total de armazenagem de até 
15.000 (quinze mil) litros, conforme §4º, art. 1º da Resolução CONAMA nº 273/2000, 
dotados de cobertura e bacia de contenção, além dos demais mecanismos de controle e 
segurança estabelecidos nas normas técnicas ABNT NBR 15.461/2007 e 17.505/2006, ou 
norma que vier a suceder. Caso se preveja a realização da atividade de posto de 
abastecimento de combustíveis, com capacidade de armazenagem superior a 15.000 L, 
deverá ser obtido o licenciamento ambiental para realização desta atividade. 
b) Caso haja bomba de abastecimento, esta deverá estar sobre piso impermeabilizado 
e dotado de canaletas laterais direcionadas a um Sistema de Contenção ou a um Sistema 
Separador de Água e Óleo devidamente dimensionado. Toda a área de abastecimento dos 
veículos também deverá atender a este critério; 
c) Independente da tancagem e das unidades existentes, o empreendimento deve 
seguir rigorosamente as normas aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especialmente a 
Parte 3 - Locais de abastecimento de combustíveis - da Norma Técnica n° 18/2010 - 
Líquidos e gases combustíveis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder. 
XI. Quanto ao armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP): 
a) Esta instrução refere-se ao armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em 
recipientes transportáveis com massa líquida de até 13 kg de GLP; 
b) O armazenamento de recipientes de GLP deve obedecer aos critérios estabelecidas 
na ABNT NBR 15.514/2007, ou norma que vier a suceder, em especial aos limites para 
armazenamento em pilhas, tamanhos de lotes, largura do(s) corredor(es) de circulação, 
distâncias mínimas de segurança, formas de delimitação da área e de acessos, placas de 
identificação, restrição e controle a veículos transportadores de recipientes de GLP e outros 
veículos de apoio, bem como sistema de combate a incêndio e critérios de construção de 
paredes resistentes ao fogo; 
c) Os recipientes transportáveis de GLP devem ser armazenados sobre piso plano e 
nivelado, concretado ou pavimentado, em local ventilado, não sendo permitida a 
armazenagem de outros materiais na área de armazenamento dos recipientes 
transportáveis de GLP, excetuando-se aqueles exigidos pela legislação vigente, tais como: 
balança, material para teste de vazamento, extintor(es) e placa(s); 
d) As operações de carga e descarga devem ser realizadas com cuidado, evitando-se 
que esses recipientes sejam jogados contra o solo ou a plataforma elevada, para que não 
sejam danificados. 
XI. Demais exigências: 
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a) Não pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e/ou dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, nem utilizar energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações; 
b) Para os casos de existência ou utilização de fonte radioativa (de origem não nuclear) 
no processo de produção e/ou na atividade exercida, possuir licenciamento e/ou declaração 
de isenção emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de corpo de bombeiros, quando 
couber; 
d) No caso de utilizar madeira como combustível, ou seus subprodutos, obter e manter 
atualizado registro de consumidor, processador e comerciante de produtos e subprodutos 
florestais, expedido pelo IDAF, conforme estabelecido no Decreto Estadual n° 4.124-N/1997; 
e) No caso de possuir tanque de armazenamento de amônia, dispor de Plano de 
Contingência e Emergência prevendo ações em caso de vazamentos; 
f) Não realizar resfriamento com gás freon ou semelhante; 
g) Obter insumos somente de empresas devidamente licenciadas ou que possuam 
Declaração de Dispensa emitida pelo órgão ambiental competente; 
h) Não realizar atividades de armazenamento de combustível em volume superior ao 
fixado nesta Instrução; 
i) Os empregados que estejam envolvidos com as atividades a serem executadas 
deverão, naquilo que diz respeito às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Declaração de Dispensa e dos critérios e controles a serem atendidos; 
j) Manter uma cópia da Declaração de Dispensa e dos critérios e controles a serem 
atendidos no empreendimento, em local visível, em todo o período em que a atividade 
estiver sendo executada, para consulta e apresentação às equipes de fiscalização; 
k) Atender integralmente às Instruções Normativas editadas pelo órgão ambiental, no 
que tange à atividade objeto da dispensa. 
 
Art. 4º. Os requerentes estão obrigados a atender aos seguintes critérios e controles 
ambientais específicos: 
I. Para atividades de uso e manejo de fauna silvestres mamíferos de pequeno porte, 
aves e répteis de pequeno e médio porte aplicam-se as seguintes observações: 
a) As categorias de criação de fauna em cativeiro as quais se refere esta Instrução 
Normativa são definidas pela Instrução Normativa IBAMA n° 007/2015 até que sejam 
criadas normativas estaduais e municipais especificas que tratam do assunto; 
b) A atividade não deve ocorrer em perímetro urbano, salvo nos casos de criação 
amadorista de passeriformes e outros animais de pequeno porte, até o limite de 10 (dez) 
animais, e quando possuir Anuência Municipal declarando explicitamente que a atividade 
não possui restrição em relação ao zoneamento do solo urbano, mencionando inclusive 
ciência do porte e das características do empreendimento; 
c) Os resíduos orgânicos não poderão ser dispostos inadequadamente sobre o solo 
atendendo a normatização vigente para o tema. 
d) Obter, antes de solicitar a Dispensa de Licenciamento, a Autorização Prévia de 
Manejo de Fauna Silvestre, no Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - SisFauna, 
disponível no sítio eletrônico do IBAMA - http://www.ibama.gov.br. 
e) Obter, antes da realização de qualquer construção e funcionamento, as demais 
autorizações de Manejo de Fauna Silvestre para a criação, junto ao IEMA; 
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f) Manter o criadouro nas melhores condições de higiene segurança para o(s) 
animal(is), atendendo a normatização vigente para o tema. 
g) Entende-se por: mamíferos de pequeno porte cuja massa corporal média da espécie 
do adulto seja de até 05 Kg (cinco quilogramas); mamíferos de médio porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie esteja entre 05 Kg (cinco quilogramas) e 50 Kg 
(cinquenta quilogramas); mamíferos de grande porte cuja massa corporal média do adulto 
da espécie seja superior a 50 Kg (cinquenta quilogramas); 
h) Entende-se por: aves de pequeno porte cuja massa corporal média do adulto da 
espécie seja de até 0,5 Kg (meio quilograma); aves de médio porte cuja massa corporal 
média do adulto da espécie esteja entre 0,5 Kg (meio quilograma) e 5,0 Kg (cinco 
quilogramas); aves de grande porte cuja massa corporal média do adulto da espécie seja 
superior a 5,0 Kg (cinco quilogramas); 
i) Entende-se por répteis de pequeno porte cuja massa corporal média do adulto da 
espécie seja: Ordem Testudines (tartarugas, cágados e jabutis) até 10 Kg (dez 
quilogramas); Subordem Lacertilia (lagartos) até 01 Kg (um quilograma); Subordem 
Serpentes (cobras) até 02 Kg (dois quilogramas); 
j) Entende-se por répteis de médio porte cuja massa corporal média do adulto da 
espécie seja: Ordem Testudines (tartarugas, cágados e jabutis) entre 10 Kg (dez 
quilogramas) e 100 Kg (cem quilogramas); Subordem Lacertilia (lagartos) entre 01 Kg (um 
quilograma) e 10 Kg (dez quilogramas); Subordem Serpentes (cobras) entre 02 Kg (dois 
quilogramas) e 10 Kg (dez quilogramas); 
k) Entende-se por répteis de grande porte cuja massa corporal média do adulto da 
espécie seja: Ordem Testudines (tartarugas, cágados e jabutis) maior que 100 Kg (cem 
quilogramas); Subordem Lacertilia (lagartos) maior que 10 Kg (dez quilogramas); Subordem 
Serpentes (cobras) maior que 10 Kg (dez quilogramas); 
l) Para os casos de Mantenedouros, Comerciantes de animais vivos da fauna silvestre 
e Comerciantes de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre poderá ser solicitado 
licenciamento ambiental, se verificado significativo potencial de impacto ambiental durante o 
processo de Autorização de Manejo de Fauna Silvestre. 
II. Para atividades de construção de condomínios verticais, conjuntos habitacionais, 
residências (moradias unifamiliares) e unidades habitacionais populares: 
a) Não poderão ser ocupadas áreas alagadas e/ou alagáveis e/ou que apresentem 
alguma condição geológica que ofereça risco aos moradores (deslizamento de barrancos 
e/ou rochas, riscos de erosão, fraturas em rochas entre outros); 
b) A ocupação somente poderá se dar em área urbana, de expansão urbana ou de 
urbanização específica, assim definidas pelo Plano Diretor Municipal ou aprovadas por Lei 
Municipal, que possuam, no mínimo, os seguintes equipamentos de infraestrutura urbana: 
b.1) Malha viária com sistema de escoamento e/ou canalização de águas pluviais; 
b.2) Rede pública de abastecimento de água potável; 
b.3) Sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário; 
b.4) Distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
c. Caso esteja prevista a implantação de unidades comerciais nos condomínios 
verticais, deverá ser observada a necessidade de licenciamento ambiental das atividades a 
serem instaladas nestas unidades; 
d. Exclusivamente para condomínios verticais a infraestrutura urbana poderá ser 
instalada concomitantemente aos prédios, mas a ocupação só poderá se dar após 
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conclusão da infraestrutura mínima exigida, conforme previsto na alínea b) do item II, deste 
artigo; 
e. O interessado deverá possuir antes de dar início às obras: 
e.1) Anuência da concessionária local de saneamento quanto à viabilidade de 
atendimento ao empreendimento quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes; 
f) Caso esteja prevista a ocupação em área com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento), deverão ser atendidas as diretrizes e as exigências específicas definidas 
pelo Plano Diretor Municipal ou legislação específica referente ao uso e ocupação do solo; 
g) Não poderão ser ocupados terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública. 
III. Para atividades de terraplenagem (corte e/ou aterro): 
a) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se o controle da erosão e não 
incorrendo em risco de interferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carreamento de sedimentos para corpos 
d’água; 
b) Recuperar a área após a realização da obra, promovendo a recomposição 
topográfica do terreno, revegetação de todo o solo exposto, recuperação de taludes e 
instalação de estruturas de drenagem (quando necessárias); 
c) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e cobertura vegetal adequados, 
bem como ter assegurada sua estabilidade; 
IV. No caso de transporte de cargas inertes gerais (não perigosos) e que não 
apresentem riscos ao meio ambiente: 
a) O transporte deverá ser feito em veículo adequado e devidamente protegido, 
preferencialmente lonado, evitando-se a dispersão de particulados; 
b) No caso da atividade de limpeza e/ou manutenção dos veículos transportadores ser 
exercida pela própria empresa, possuir e manter atualizada a Licença Ambiental para a 
realização do serviço; 
c) Para o transporte de produtos não perigosos, mas com potencial para causar danos 
ambientais, poderá ser exigido o licenciamento ambiental. 
V. Em caso de clínicas odontológicas, médicas e veterinárias: 
a) Possuir Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
b) Fazer gestão adequada dos resíduos gerados, através de empresas devidamente 
licenciadas para coleta, transporte e destinação final, especialmente no que tange aos 
resíduos de serviços de saúde e demais resíduos perigosos; 
VI. Em caso de Clínicas radiológicas e serviços de Diagnóstico por Imagem, o 
empreendimento deverá: 
a) Adotar as Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico estabelecidas na 
Portaria SVS/MS Nº 453/98, ou norma que vier a suceder; 
b) Adotar os procedimentos de descomissionamento, orientados pela Vigilância 
Sanitária, dos equipamentos que geram energia ionizante, que não estiverem em uso ou 
que estiverem desativados, principalmente os procedimentos de controle ambiental de 
gerenciamento e de destinação final desses resíduos. 
VII. Em caso de pesquisas ou levantamentos geológicos: 
a) Não envolver a exploração (obtenção de proveito econômico dos recursos minerais) do 
bem mineral a ser pesquisado, quando utilizadas técnicas de sondagem, trincheiras ou de 
amostragem (corpos de prova) para ensaios tecnológicos, vinculada a Alvará de Pesquisa 
vigente outorgado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
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VIII. Em caso de prestação de serviço: 
a) A geração de poluentes (efluentes líquidos, resíduos sólidos e/ou emissões 
atmosféricas) deverá estar contemplada no licenciamento da empresa contratante do 
serviço a ser realizado; 
b) A dispensa desta atividade não se estende à sede da empresa prestadora de 
serviço, devendo o prestador de serviço se atentar quanto à necessidade de licenciamento 
ambiental especifico à sua atividade, caso aplicável. 
 
Art. 5º. As atividades dispensadas do licenciamento ambiental por força desta Instrução 
Normativa deverão, obrigatoriamente, atender aos critérios elencados nos art. 3º e 4º. 
Parágrafo único. A constatação do não atendimento do caput deste artigo ensejará 
suspensão ou anulação da Declaração de Dispensa, estando sujeito à aplicação das 
penalidades previstas em Lei, como multa e embargo/interdição, dependendo da infração 
constatada. 
 
Art. 6º. A SEMMA não realizará vistoria técnica prévia visando à validação das Declarações 
de Dispensa, sendo o requerente o único responsável pelas informações prestadas para 
obtenção da mesma. 
Parágrafo único. A SEMMA reserva-se o direito de realizar, a qualquer tempo, ações de 
fiscalização para verificação de atendimento dos limites e das restrições fixadas nesta 
Instrução Normativa e, constatadas irregularidades, os responsáveis estarão sujeitos à 
aplicação das penalidades previstas em Lei. 
 
Art. 7º. A dispensa da atividade fim não torna dispensadas as atividades de Terraplenagem 
(corte e/ou aterro) e de Áreas de Empréstimo e/ou Bota- fora, bem como as atividades de 
apoio à atividade fim, quando estas também não se enquadrarem nos critérios e nos limites 
fixados nesta Instrução Normativa. 
 
Art. 8º. Não caberá a dispensa do licenciamento ambiental para os seguintes casos: 
I. Ampliação de atividades dispensadas de licenciamento, cujo porte total exceda o 
limite estabelecido nesta Instrução Normativa. Nestes casos, o empreendimento deverá 
migrar para o licenciamento simplificado ou ordinário, enquadrando-se na Classe referente 
ao porte final; 
II. Segmentação de uma mesma atividade em unidades menores, com fins de torná-la, 
no conjunto, dispensada de licenciamento; 
III. Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento que dependam diretamente de outra(s) 
existente(s) ou realizada(s) na mesma área, mas que não seja(m) enquadrada(s) como 
dispensada(s) de licenciamento, o empreendimento, no conjunto, deverá ser contemplado 
em outras modalidades de licenças ambientais previstas no Decreto Municipal nº. 459/2017. 
Isso não se aplicará, no entanto, nos casos em que a atividade principal já esteja 
devidamente licenciada junto ao órgão ambiental. Neste caso, a dispensa ficará vinculada 
ao processo de licenciamento principal, devendo ser requerida através dele, sendo que as 
atividades serão tratadas de forma conjunta no momento da renovação do licenciamento da 
atividade principal. 
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Art. 9º. No caso de diversificação ou alteração do processo produtivo do 
empreendimento/atividade que importe em alteração das características iniciais deverá ser 
requerida nova dispensa. 
 
Art. 10. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES                           MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal                             Auditora Pública Interno 



Dispensa de Licenciamento Ambiental 
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Aos empreendimentos dispensados de licenciamento junto a SEMMA caberá a solicitação 
de Declaração de Dispensa. As Declarações de Dispensa poderão ser requeridas e obtidas 
mediante requerimento, através de Ofício, contendo dados do interessado e da empresa, 
caso aplicável, endereço de correspondência e de exercício da atividade (com coordenadas 
UTM, Datum WGS84), descrição da atividade desenvolvida e declaração de ciência

A dispensa do licenciamento não permite ou regulariza, em nenhuma 
hipótese, a prática de atividades poluidoras sem os devidos controles 
ambientais e a ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP) ou 
espaços territoriais especialmente protegidos segundo os preceitos legais.

Fim

A Declaração de Dispensa não isenta a obrigatoriedade do cumprimento dos seguintes critérios e Controles 
Ambientais Gerais mínimos
I . Quanto à localização do empreendimento
II . Quanto ao abastecimento de água e à geração de efluentes líquidos
III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos
IV. Quanto à movimentação de terra
V. Quanto ao desmonte de rochas não vinculado à atividade de mineração
VI. Quanto aos aspectos hidrológicos
VII. Quanto às emissões atmosféricas
VIII. Quanto aos aspectos florestais (Fauna e Flora)
IX. Quanto à manipulação e/ou ao armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos
X. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis
XI. Quanto ao armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP)

XI. Outras exigências

Os requerentes estão obrigados a atender aos seguintes critérios e controles ambientais específicos:
I. Para atividades de uso e manejo de fauna silvestres mamíferos de pequeno porte, aves e répteis de pequeno e médio porte 
II. Para atividades de construção de condomínios verticais, conjuntos habitacionais, residências (moradias unifamiliares) e unidades 
habitacionais populares
III. Para atividades de terraplenagem (corte e/ou aterro):
IV. No caso de transporte de cargas inertes gerais (não perigosos) e que não apresentem riscos ao meio ambiente:
V. Em caso de clínicas odontológicas, médicas e veterinárias:
VI. Em caso de Clínicas radiológicas e serviços de Diagnóstico por Imagem
VII. Em caso de pesquisas ou levantamentos geológicos
VIII. Em caso de prestação de serviço
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 001 

 

 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 15/05/2019 

Ato de aprovação: Decreto n° 179/2019 

Unidade Responsável: Setor de Fiscalização 

 

 

I - FINALIDADE  
 

Esta Instrução Normativa dispõe sobre procedimentos para cobrança da taxa de 

publicidade. 

 

II - ABRANGÊNCIA  
 

Abrange o Setor de Fiscalização, a Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria Interna 

e Procuradoria Geral do Município de Afonso Cláudio. 

 

III - BASE LEGAL  
 

1. Art. 145, II, da Constituição Federal; 

2. Art. 170 do Código Tributário Municipal; 

3. Art. 191 ao 204 Código de Posturas Municipais. 

 

IV - CONCEITOS 
 
Publicidade: Divulgar, tornar público um fato ou uma ideia. A palavra publicidade deriva do 

latim “publicus”, "público" em português. 
Dístico: Frase, sentença ou conceito expresso em dois versos.Letreiro, rótulo, divisa. 
Logotipo: Símbolo que serve à identificação de uma empresa, instituição, produto, marca 

etc., e que consiste geralmente na estilização de uma letra ou na combinação de grupo de 

letras com designcaracterístico, fixo e peculiar. 

Fachada: Termo relacionado com a arquitetura, e significa cada uma das faces 

exteriores de um edifício. Além disso, fachada também pode ser sinônimo de aparência 

exterior, frente ou frontispício. 
Panfleto: Meio de divulgação de uma ideia ou marca, feito de papel e de fácil manuseabilidade.  
 

V - PROCEDIMENTOS  
 
Que, mediante a devida fiscalização, seja exigido o alvará de licença para divulgação de 

publicidade em relação aos contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas no 
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artigo 170, caput, c/co Anexo VII, do CTM, com lançamento e cobrança da Taxa de Licença 

para Publicidade. 

 

A publicidade levada a efeito através de quaisquer instrumentos de divulgação ou 

comunicação de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem 

apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de 

nomes, produtos, mesmo aqueles fixados em veículos, fica sujeita à prévia licença da 

Fazenda Pública e ao pagamento antecipado da taxa de licença para publicidade, excluídas 

as placas integrantes das fachadas do comércio, bem como, cartazes que divulguem o seu 

produto ou serviço. 

 

Serão concedidas licenças para divulgação por meios ruidosos, anúncios e letreiros, 

obedecida a legislação municipal. 

 

Os pedidos/requerimentos necessários para cada tipo de licença dos serviços de 

publicidade, deverão ser formalizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, 

seguindo ao Setor de Fiscalização para avaliação e providências cabíveis. Segue a 

documentação necessária, anexa ao requerimento: 

 

1) Circulação de veículo com alto-falante/sonorização - O requerimento deverá ser 

encaminhado ao Chefe de Fiscalização e conter:  

a) Nome ou Razão Social do Requerente 

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ 

c) Endereço completo 

d) Período e horário de divulgação 

 

2) Fixação de Faixas e Placas - O requerimento deverá ser encaminhado ao Chefe de 

Fiscalização e conter:  

a)  Nome ou Razão Social do Requerente 

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ 

c) Endereço completo 

d) Período de divulgação 

e) Modelo do material 

 

2.1) Não será permitido a colocação de cartazes e banners, que possam trazer qualquer 

prejuízo ao público ou a higiene da cidade, como bandeirolas ou fitas de papéis, alegorias 

em algodão, paina ou similares, lanternas e iluminadas a vela ou lamparina e pinturas que 

se desfaça sob ação das chuvas. 

 

3) Instalação de Outdoors, luminosos ou qualquer estrutura fixa e permanente para 
divulgação ou propaganda - O requerimento deverá ser encaminhado ao Chefe de 

Fiscalização e conter:  

a) Nome ou Razão Social do Requerente 

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ 

c) Descrição do tamanho  

d)Autorização do proprietário do terreno onde vai ser instalado 
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3.1) A cada vez que for alterado a publicidade expressa no outdoor será expedida nova taxa 

de cobrança. 

 

4) Serviços de Panfletagem - O requerimento deverá ser encaminhado ao Chefe de 

Fiscalização e conter:  

a) Nome ou Razão Social do Requerente 

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ 

c) Período e horário de divulgação 

 

4.1) Na solicitação de licença para panfletagem, a taxa deverá ser paga de forma 

antecipada ao fiscal, no momento do pagamento da taxa o contribuinte deverá apresentar 

um modelo do panfleto a ser distribuído. 

 

Os fiscais no ato da licença deverão observar os seguintes critérios: 

a) A localização não poderá prejudicar a visualização de estabelecimentos;  

b) A localização não poderá impedir o passeio público;  

c) Não poderá ser alocada em postes de energia elétrica;  

d) A colocação e retirada do material estarão por conta do requerente, sob pena de multa, 

caso não o faça. 

 

A fiscalização deverá ser realizada diariamente na sede e nos distritos da cidade para 

acompanhamento de novos fatos geradores para a cobrança da taxa. 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à 

Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 

rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.  

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

 

Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019. 

 

 
 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO             MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interno Municipal     Auditora Pública Interno 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 



Procedimentos para cobrança da taxa de publicidade.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONTRIBUINTE PROTOCOLO

T
a
x
a
 d

e
 P

u
b
li
c
id

a
d
e

Início

Mediante a devida fiscalização, seja exigido 

o alvará de licença para divulgação de 

publicidade em relação aos contribuintes 

que se enquadrem nas hipóteses previstas 

no artigo 170, caput, c/c Anexo VII, do 

CTM, com lançamento e cobrança da Taxa 

de Licença para Publicidade.

A publicidade levada a efeito através 

de quaisquer instrumentos de 

divulgação ou comunicação de todo 

tipo ou espécie, processo ou forma, 

inclusive as que contiverem apenas 

dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou 

logotipos indicativos ou 

representativos de nomes, produtos, 

mesmo aqueles fixados em veículos, 

fica sujeita à prévia licença da 

Fazenda Pública e ao pagamento 

antecipado da taxa de licença para 

publicidade, excluídas as placas 

integrantes das fachadas do comércio

Serão concedidas licenças para 

divulgação por meios ruidosos, 

anúncios e letreiros, obedecida a 

legislação municipal.

Fim

Os pedidos/requerimentos necessários 

para cada tipo de licença dos serviços de 

publicidade, deverão ser formalizados no 

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal

Seguindo ao Setor de 

Fiscalização para avaliação e 

providências cabíveis

Circulação de veículo com alto-falante/
sonorização
a) Nome ou Razão Social do Requerente

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ

c) Endereço completo

d) Período e horário de divulgação

Fixação de Faixas e Placas
a)  Nome ou Razão Social do Requerente

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ

c) Endereço completo

d) Período de divulgação

Modelo do material

Instalação de Outdoors, luminosos ou qualquer 

estrutura fixa e permanente para divulgação ou 

propaganda

a) Nome ou Razão Social do Requerente

b) Cópia de um documento com foto e CPF/CNPJ

c) Descrição do tamanho 

d)Autorização do proprietário do terreno onde vai 

ser instalado

Os fiscais no ato da licença deverão observar os 

seguintes critérios:

a) A localização não poderá prejudicar a 

visualização de estabelecimentos; 

b) A localização não poderá impedir o passeio 

público; 

c) Não poderá ser alocada em postes de energia 

elétrica; 

d) A colocação e retirada do material estarão por 

conta do requerente, sob pena de multa, caso não 

o faça.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 002 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 15/05/2019. 
Ato de aprovação: Decreto n° 180/2019 
Unidade Responsável: Setor Fiscalização 
 
 
I - FINALIDADE  
 
Esta Instrução Normativa dispõe sobre os procedimentos para avaliação do valor de 
mercado, para fins de tributação, dos imóveis objeto de transmissão no município, com base 
nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange a Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria Interna e  Procuradoria Geral do 
Município de Afonso Cláudio. 
 
III - BASE LEGAL  
 
1. Constituição Federal; 
2. ABNT. NBR 14653-1: Avaliação de bens. Parte 1: Procedimentos gerais.  
3. ABNT. NBR 14653-2: Avaliação de bens. Parte 2: Imóveis urbanos.  
4. Código Tributário Municipal e Nacional; 
5. Normas de Órgãos de Classe que atuam na área de avaliação desde que não contrariem 

as Normas Técnicas da ABNT vigente. 
 
 
IV - CONCEITOS 
 
a) Avaliação de bens: Análise técnica, realizada, para identificar o valor de um bem, de 
seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua 
utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data, por meio do seu 
valor de mercado, do valor da terra nua, do valor venal ou do valor de referência, 
consideradas as suas características físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e 
pesquisas; 
 
Laudo de avaliação: relatório técnico elaborado por profissional habilitado em 
conformidade com a NBR 14653, para avaliar um bem imóvel de acordo com seu valor de 
mercado; contemplando a apuração da finalidade da avaliação pretendida; dos seus 
objetivos; a detalhada vistoria no imóvel e em seu entorno; a apurada e completa pesquisa 
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imobiliária na região em análise; os corretos e precisos cálculos avaliatórios, com a 
aplicação da correta metodologia avaliatória, dentro do preconizado pelas normas técnicas. 
 
b) Relatório de valor de referência: relatório técnico elaborado por profissional habilitado, 
para determinar o valor de referência de um bem imóvel; 
 
c) Valor de mercado: Quantia mais provável, sempre de um laudo de avaliação em 
conformidade com a NBR 14653, pela qual se negociaria voluntariamente e 
conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado 
vigente. 
 
d) Valor de referência: é a quantia aceitável, oriunda de um relatório de valor de referência, 
pela qual a SPU referência o valor de um bem imóvel, determinada por profissional 
habilitado, numa data de referência;  
 
e) Valor de terra nua: é a quantia aceitável, oriunda do município ou Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que compreende o solo com sua superfície e 
respectiva floresta nativa, despojado das construções, instalações e melhoramentos, das 
culturas permanentes, das árvores de florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou 
melhoradas, que se classificam como investimentos (benfeitorias).  
 
f) Valor justo: aquele determinado a partir de laudo de avaliação ou Relatório de valor de 
referência admitido pela Secretaria de Patrimônio da União, para fins contábeis.  
 
g) Valor venal: é a quantia aceitável, no âmbito desta Instrução Normativa oriunda do poder 
municipal para cobranças das taxas ordinárias da Secretaria do Patrimônio da União 
 
h) Vistoria: Constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem ou o influenciam. 
 
i) Zonas homogêneas: regiões que possuem, genericamente, uma mesma valorização 
imobiliária, podendo ser definidas como distrito, bairro, conjunto de bairros, logradouros, 
centro administrativos, comerciais e/ou industriais. 
 
V - PROCEDIMENTOS  
 
O avaliador deve estar previamente ciente dos aspectos essenciais envolvidos na prestação 
do serviço técnico, tais como: 
 
Identificação do imóvel que será objeto da avaliação, com a respectiva individualização, no 
caso de ser apenas parte de um conjunto de edificações;  Definição de seu objetivo: valor de 
mercado, locação ou outros; 
 

  Caracterização da sua finalidade: compra, venda, locação, 

 desapropriação, alienação, dação em pagamento, permuta, garantia, seguro, arrematação 
e outras indicadas pela Administração;  Necessidade ou não da verificação das medidas; 
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  Fundamentação e precisão que se pretende atingir; 

  Prazo limite para apresentação do laudo; 

  Condições especiais, no caso de laudos de uso restrito. 
 
Deve-se ainda consultar as legislações municipal, estadual e federal, bem como examinar 
outras restrições ou regulamentos aplicáveis, tais como os decorrentes de passivo 
ambiental, incentivos ou outros que possam influenciar no valor do imóvel. 
 
VISTORIA 
 
A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações com o objetivo de conhecer e 
caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado. O que 
caracteriza a vistoria é a minuciosa verificação das condições do objeto da avaliação na 
data de referência do laudo, tais como localização do imóvel, características da região e do 
respectivo entorno, uso e ocupação do solo, características do terreno, características 
arquitetônicas, técnicas construtivas utilizadas, anomalias construtivas, proximidade de 
pólos valorizantes ou desvalorizantes, dentre outros fatores apreciados para determinar o 
valor de um bem. 
 
Além dessa caracterização do bem, a vistoria auxilia na identificação do mercado a ser 
estudado. Traz também subsídios de análise dos fatores de circunvizinhança que podem 
influenciar na variação dos valores ofertados. Isso auxilia o diagnóstico do mercado, bem 
como a própria avaliação. 
 
Para que a vistoria colete e informe as características técnicas necessárias à avaliação, 
deve domínio das técnicas científicas de construção, projetos, comportamentos em uso das 
edificações, patologias, cálculos estatísticos em geral, além de outros itens da própria 
formação científica, acadêmica e legal desses profissionais, que possibilitem o cumprimento 
correto e seguro da avaliação. Nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Todos os 
imóveis a serem avaliados devem ser vistoriados externa e internamente pelo profissional 
responsável técnico pelo trabalho.  
 
A avaliação poderá prosseguir com base em uma caracterização presumida do bem objeto, 
com base em elementos e informações que for possível obter, tais como: vistoria externa, no 
caso de unidades isoladas; vistoria de áreas comuns, de outras unidades do mesmo edifício, 
no caso de apartamentos, escritórios ou conjuntos habitacionais; descrição interna; projetos 
arquitetônicos, etc. O Órgão Demandante deverá fornecer nome e telefone de contato para 
agendamento de vistoria, bem como demais dados que venham a ser solicitados pela CAI. 
No caso de divergências entre o endereço constante da documentação do imóvel e o 
verificado pelo avaliador por ocasião da vistoria, havendo a convicção do avaliador de tratar-
se do imóvel objeto da documentação e da demanda, é emitido o laudo e consignada a 
divergência verificada. 
 
Se no momento da vistoria for constatada, pelo engenheiro avaliador, divergência entre a 
área (total ou privativa) mensurada in loco e a área constante da documentação 
apresentada, o profissional avaliador deve indicar qual porção da área não está em 
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conformidade com a área registrada. A avaliação deverá ser embasada na área ad 
mensuram, ou área aferida in loco, será apresentada à parte o resultado da avaliação 
considerando a condição original, bem como os custos para regularização da área não 
regularizada documentada, para fins de subsídio. 
 
LEVANTAMENTO DOS DADOS DE MERCADO 
 
 A pesquisa de elementos comparativos é realizada para a obtenção de dados e 
informações para os cálculos avaliatórios. Compreende o planejamento da pesquisa, a 
coleta de dados e vistoria de dados amostrais. Esse estudo é o ponto mais importante em 
uma avaliação, pois é a partir dele que se obtém uma amostragem válida, confiável e 
representativa do mercado imobiliário local. Portanto, esse levantamento deve ser realizado 
com plenos conhecimentos da situação física, econômica, mercadológica e outros possíveis 
aspectos que possam estar influenciando no valor do imóvel (variáveis). 
 
É recomendável que a coleta de dados seja planejada com antecedência, levando em 
consideração: as características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações 
e pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços; enfim, tudo 
que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação. Quanto aos aspectos 
quantitativos, deve-se buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com 
atributos semelhantes aos do bem avaliando. Em relação aos aspectos qualitativos, 
destaca-se a necessidade de buscar: similaridade entre os elementos de pesquisa e o bem 
avaliando; identificação e diversificação das fontes de informação; identificação e descrição 
das características relevantes dos dados de mercado coletados; bem como dar preferência 
a referências de mercado contemporâneas. Não devem ser considerados os elementos 
amostrais comercializados com prazo superior a 12 (doze) meses. Apenas em casos 
excepcionais, em circunstâncias específicas, será admitida a utilização de dados mais 
pretéritos, desde que os modelos matemáticos aplicados contenham variáveis do tipo “data 
do evento”, validadas pelo “teste de Durbin-Watson”. Destaca-se ainda a necessidade de 
anuência prévia por parte da CAI, que analisará a adequabilidade da amostra. Deverá 
compor anexo obrigatório ao laudo uma tabela dos dados pesquisados, onde os elementos 
amostrais serão perfeitamente descritos (endereço, características, detalhes, atributos 
utilizados como variáveis ou como fatores de homogeneização, etc.), com respectivas datas 
e informação das fontes (nome, telefone ou outro contato de fácil acesso). As fontes citadas 
devem ser obrigatoriamente as originais. A pesquisa é de responsabilidade do autor do 
laudo, não cabendo sua atribuição a terceiros. No caso de eventual utilização de bancos de 
dados de terceiros, os elementos deverão ser conferidos e confirmados junto às fontes, 
passando o autor do laudo a assumir a responsabilidade pela pesquisa. 
 
METODOLOGIAS 
 
A metodologia aplicável depende da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação 
e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações que possam ser colhidas no 
mercado estudado. 
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A sua escolha deve ser justificada e obedecer aos preceitos da ABNT NBR 14653 e suas 
partes, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que 
suportem racionalmente o convencimento do valor. 
 
As metodologias normatizadas aplicam-se em condições normais do mercado. Em situações 
atípicas, onde ficar evidente e comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias 
previstas, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde 
que devidamente justificado e com anuência prévia da comissão estadual de avaliação de 
bens imóveis. 
 
Os procedimentos avaliatórios usuais, com a finalidade de identificar o valor de um bem, de 
seus frutos, direitos, seu custo e indicadores de viabilidade econômica estão descritos nos 
itens 8.2, 8.3 e 8.4 da ABNT NBR 14653-1:2001. Cabe ressaltar que não há hierarquia entre 
os métodos avaliatórios, devendo-se optar pela metodologia mais adequada à finalidade da 
avaliação. Quando possível, deve ser preferencialmente utilizado o método comparativo 
direto de dados de mercado. 
 
Da Elaboração, Apresentação e Modalidades das Avaliações  
 
O valor de mercado será determinado por meio de laudo de avaliação, o qual deverá 
atender às prescrições contidas na NBR 14.653 e suas partes.  
 
Quando couber e o objetivo for a identificação do valor de mercado, é recomendável que 
sejam apresentadas considerações quanto ao aproveitamento eficiente do imóvel. 
 
No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra 
representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, 
semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa – que 
envolve estrutura e estratégia da pesquisa – deve iniciar-se pela caracterização e 
delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou 
hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. 
 
O laudo de avaliação deverá ter todas as suas páginas rubricadas e/ou assinadas, sendo a 
última obrigatoriamente assinada por responsável técnico com a indicação do seu registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU. 
 
Os laudos elaborados serão realizados em documento próprio presente no Sistema 
Eletrônico de Informações-, cuja assinatura será digital.  
 
O valor de referência será determinado pelo relatório de valor de referência.  
 
Para a identificação do valor do imóvel, independentemente da modalidade adotada, cada 
avaliação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
I - identificação da pessoa que tenha solicitado o trabalho;  
II - objetivo e finalidade da avaliação; 
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III - identificação e caracterização do bem avaliado;  
IV - levantamento fotográfico;  
V - especificação da avaliação indicando a metodologia utilizada;  
VI - resultado da avaliação e sua data de referência;  
VII - data da elaboração da avaliação e assinatura do responsável.  
 
No laudo de avaliação, quando realizado no modelo completo, deverão constar as 
informações mínimas necessárias conforme disposto na NBR 14.653.  
 

 
VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 
observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à 
Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 
rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019 
 
 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 
 



Procedimentos para avaliação do valor de mercado, para fins de tributação, dos imóveis objeto de transmissão 

AVALIADOR ENGENHEIRO
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Início

O avaliador deve estar previamente ciente 
dos aspectos essenciais envolvidos na 

prestação do serviço técnico, tais como:

Identificação do imóvel que será objeto da 
avaliação, com a respectiva 

individualização, no caso de ser apenas 
parte de um conjunto de edificações;  

Definição de seu objetivo: valor de 
mercado, locação ou outros;

A vistoria deve ser efetuada pelo 
engenheiro de avaliações com o objetivo 

de conhecer e caracterizar o bem 
avaliando e sua adequação ao seu 

segmento de mercado. O que caracteriza a 
vistoria é a minuciosa verificação das 

condições do objeto da avaliação na data 
de referência do laudo, tais como 

localização do imóvel, características da 
região e do respectivo entorno, uso e 
ocupação do solo, características do 

terreno, características arquitetônicas, 
técnicas construtivas utilizadas, anomalias 

construtivas, proximidade de pólos 
valorizantes ou desvalorizantes, dentre 

outros fatores apreciados para determinar 
o valor de um bem.LEVANTAMENTO DOS DADOS DE MERCADO

A pesquisa de elementos comparativos é realizada 
para a obtenção de dados e informações para os 
cálculos avaliatórios. Compreende o planejamento da 
pesquisa, a coleta de dados e vistoria de dados 
amostrais. Esse estudo é o ponto mais importante em 
uma avaliação, pois é a partir dele que se obtém uma 
amostragem válida, confiável e representativa do 
mercado imobiliário local. 

Fim

É recomendável que a coleta de dados seja planejada com antecedência, 
levando em consideração: as características do bem avaliando, 
disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores, plantas e 
documentos, prazo de execução dos serviços; enfim, tudo que possa 
esclarecer aspectos relevantes para a avaliação. Quanto aos aspectos 
quantitativos, deve-se buscar a maior quantidade possível de dados de 
mercado, com atributos semelhantes aos do bem avaliando. Em relação 
aos aspectos qualitativos, destaca-se a necessidade de buscar: 
similaridade entre os elementos de pesquisa e o bem avaliando; 
identificação e diversificação das fontes de informação; identificação e 
descrição das características relevantes dos dados de mercado coletados; 
bem como dar preferência a referências de mercado contemporâneas. 
Não devem ser considerados os elementos amostrais comercializados com 
prazo superior a 12 (doze) meses. Apenas em casos excepcionais, em 
circunstâncias específicas, será admitida a utilização de dados mais 
pretéritos, desde que os modelos matemáticos aplicados contenham 
variáveis do tipo “data do evento”, validadas pelo “teste de Durbin-
Watson”. Destaca-se ainda a necessidade de anuência prévia por parte da 
CAI, que analisará a adequabilidade da amostra. Deverá compor anexo 
obrigatório ao laudo uma tabela dos dados pesquisados, onde os 
elementos amostrais serão perfeitamente descritos (endereço, 
características, detalhes, atributos utilizados como variáveis ou como 
fatores de homogeneização, etc.), com respectivas datas e informação das 
fontes (nome, telefone ou outro contato de fácil acesso). As fontes citadas 
devem ser obrigatoriamente as originais. A pesquisa é de 
responsabilidade do autor do laudo, não cabendo sua atribuição a 
terceiros. No caso de eventual utilização de bancos de dados de terceiros, 
os elementos deverão ser conferidos e confirmados junto às fontes, 
passando o autor do laudo a assumir a responsabilidade pela pesquisa
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 003 
 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 15/05/2019 
Ato de aprovação: Decreto N° 181/2019 
Unidade Responsável: Setor de Fiscalização 
 
 
I - FINALIDADE  
 
Esta Instrução Normativa regulamenta os procedimentos a serem adotados para a 
Fiscalização de Obras, a ser exercida sobre todas as obras de construção civil instaladas no 
solo urbano municipal. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange o Gabinete do Prefeito, Setor de Fiscalização, a Secretaria Municipal de Finanças, 
Setor de Tributação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Controladoria Interna e Procuradoria Geral do Município de Afonso Cláudio. 
 
III - BASE LEGAL  
 
1. Constituição Federal; 
2. Código Civil 
3. PDM - Plano Diretor Municipal Lei 1731/2006 
4. Código De Obras Municipais Lei nº 1488/1998 
5. Lei de Parcelamento de Solo Urbano Lei 1183/1988 
 
IV – CONCEITOS 
 
a) Alvará - Autorização expedida pela autoridade municipal e para execução de obras de 
construção, modificação, que forma ou demolição; 
 
b) Embargo - É a medida legal efetuada pela prefeitura, tendente a assustar o 
procedimento de obra ou instalação, cuja execução esteja em desacordo com 
determinadas prescrições. 
 
c) Habite-se - Autorização expedida pela autoridade municipal e para uso de ocupação 
de edificações concluídas. 
 
d) Obra iniciada -  Uma obra será considerada indiciada assim que estiver com os 
alicerces prontos. 
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e) Posse Mansa e Pacífica - Quando a posse não é perturbada pelo proprietário, 
que se mantém inerte na defesa de seu domínio, não há contestação registrada. 

f) Vistoria - Diligência efetuada por funcionário credenciado pela Prefeitura Municipal, 
para verificar as condições de uma edificação ou obra em andamento. 
 

V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
 
O município de Afonso Cláudio passará a exigir os seguintes documentos, para aprovação 
de projetos, licenciamento de Obras e Edificações e concessão de Alvará de Construção:  
 
I) Requerimento modelo da Prefeitura de Afonso Cláudio;  
 

II) Certidão Negativa de Débitos Municipais;  
 

III) Comprovante de titularidade do imóvel, a saber:  
a) Escritura do terreno registrada em cartório. (preferencialmente atualizada) ou,  

b) Recibo de Compra e Venda, desde que o imóvel se encontre em área consolidada, 
conforme Artigo 9º, da Lei nº 1.932/10, Código Tributário Municipal e Artigo 1º, da Lei nº 
2.093/14, Inciso III, que altera o Artigo 60 da Lei 1.731/06, devidamente comprovada por 
meio de relatório fotográfico, com Declaração de Posse Mansa e Pacífica, assinada pelos 
confrontantes;  

 
IV) BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário),  

 
V) Projeto Arquitetônico devidamente assinado em 03 vias, composto de:  

a) Planta de situação;  
b) Planta de Localização;  

c) Planta Baixa de cada pavimento;  
d) Planta da cobertura com especificações (tipo e inclinação);  

e) No mínimo 01 corte transversal e longitudinal;  
f) Fachada;  

g) ART OU RRT de projeto assinado pelo Responsável Técnico e Proprietário.  
 
Nos casos de reforma e ampliação, o projeto deverá conter legendas, conforme o disposto 
no Artigo 6º, parágrafo 3º, Incisos I a IV, da Lei 1.488/98 (Código de Obras e Edificações do 
Município de Afonso Cláudio). 
 

VI - RESPONSABILIDADES 
 
Do Fiscal Municipal 
O Fiscal Municipal é o servidor responsável por exercer o poder de polícia administrativa do 
Município, a fim de garantir o interesse público no cumprimento das leis urbanísticas, 
devendo para isso, aplicar, no âmbito de sua competência, as medidas e sanções 
correspondentes às infrações de que tomar ciência. 

Para efeito desta Norma, constituem-se deveres éticos do Fiscal Municipal quando for 
Fiscalizar Obras: 
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a) Identificar-se previamente, sempre que estiver em ação de fiscalização; 

b) Abordar as pessoas de forma educada e formal; 

c) Guardar sigilo das ações de fiscalização; 

d) Manter a discrição e portar-se de forma compatível com a moralidade administrativa; 

e) Quando em ação fiscal, apresentar o material inerente à atividade de fiscalização; 

f) Preencher os formulários de fiscalização atentamente, de forma concisa e com letra 
legível, circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e enquadramento 
legal correto; 

g) Abster-se de aceitar favorecimentos que impliquem no recebimento de benefícios, bem 
como presentes e brindes de qualquer espécie; 

h) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 
conhecimento em razão das atribuições do cargo; 

i) Zelar pela manutenção e uso adequado de equipamentos e demais instrumentos 
utilizados nas ações de fiscalização em geral e, especificamente, aqueles que lhe forem 
confiados; 

j) Devolver todo o material inerente à atividade de fiscalização por ocasião de eventuais 
afastamentos e, 

k) Cumprir e fazer cumprir as normas legais atinentes a Fiscalização de Obras civis. 

l) Prestar ao contribuinte as informações por ele solicitadas, direcionando-o ao setor 
competente sempre que a informação indagada não estiver sob o seu domínio. 

m) Esclarecer ao contribuinte sobre as disposições das legislações municipais, cujas 
diretrizes lhes compete observar. 

n) Auxiliar o contribuinte quanto à estrutura formal e demais procedimentos inerentes a 
autuação dos processos administrativos previstos nesta Normativa. 

o) Quando solicitada pelo contribuinte, e desde que designada pela Chefia, realizar 
diligência “in loco” para execução de vistoria objetivando agilizar os processos de 
regularização e licenciamento. 

p) Atualizar a planilha das obras em execução, que estão sob fiscalização, efetuando 
registros de acompanhamento e monitorando os prazos. 

 
Do Chefe da Fiscalização 

O Chefe da Fiscalização, no uso de suas atribuições, de uma obra será considerada 
indiciada assim que estiver com os alicerces pronto e verá: 

a) Coordenar todas as ações e atividades de competência da Divisão de Fiscalização de 
Licenciamento de Obras, de modo a buscar racionalização de procedimentos e eficiência 
processual. 

b) Verificar se os documentos fiscais lavrados atendem a todas as formalidades legais, e se 
neles consta o artigo infringido na Legislação Municipal, facultando o direito de defesa ao 
infrator. 

c) Desenvolver em conjunto com outras fiscalizações, e dentro da área legal de 
competência, ações fiscais voltadas ao fiel cumprimento da legislação municipal. 
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h) Informar ao secretário de Finanças, a Procuradoria do Município e as autoridades 
superiores as irregularidades detectadas “in loco” pelo corpo fiscal, para tomada das 
providencias necessárias a regularização da infração. 

j) Manter sempre atualizado o quadro de acompanhamento das obras em execução por 
setor/bairro, visando monitorar e acompanhar as ações fiscais de início, meio e do fim da 
obras, acompanhando sistematicamente o prazo dado pelo agente fiscal para o 
cumprimento das irregularidades constatadas. 

k) Encaminhar e acompanhar junto a Procuradoria Municipal pedido de embargo judicial 
para todas as obras, que após notificação e embargo fiscal, continuam a construção 
descumprindo a legislação urbanística do Município. 

 
VII - PROCEDIMENTOS  
 

 O Fiscal Municipal deverá visitar a obra, identificar em sua informação se a obra já 
se encontra iniciada ou não, e se já iniciada o fiscal deverá embargá-la, pois, a 
mesma ainda não tem licença para se iniciar, conferir se a área onde está sendo 
realizada a obra é uma Área de Preservação Permanente – APP ou Área de Risco, 
devendo em caso afirmativo embargar a obra imediatamente, sendo que as 
informações dos fiscais deverão ser acompanhadas de fotos do ângulo frontal e 
laterais da obra. 

 O fiscal deverá criar rotas em todo município para identificar as obras sem a devida 
licença. 

 O fiscal deverá acompanhar as obras já licenciadas para ver se estão de acordo com 
o projeto aprovado. 

 

1 - A atuação da Fiscalização de Obras, terá abrangência em todo o Município, e dar-se-á 
nos estritos termos da legislação, com o fim de assegurar o normal exercício dos direitos 
individuais, amoldando-os ao interesse coletivo, ensejando uma conduta sempre pautada 
pelos princípios que regem a Administração Pública, tais como o princípio da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 

Todas as obras de construção civil edificada, ou em edificação, regulares ou irregulares, 
pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, destinadas ao uso 
residencial, comercial, industrial, institucional, e outros de qualquer natureza, situados neste 
Município, são objetos da fiscalização e estão condicionadas à concessão da Licença de 
Obras pela Administração Municipal. 

2 - Ocorrerá designação de agente(s) fiscal(ais) para cumprir escala de serviços internos ou 
externos, com o fim de verificar o cumprimento das normas municipais urbanísticas vigentes 
envolvendo: 

- Atendimento ao munícipe para retirada de dúvidas quanto a legislação aplicada; 

- Realização de operação especial em determinados locais e/ou estabelecimentos; 

- Fiscalização de rotina - busca ativa; 

- Realização de blitz fiscal seguindo roteiro previamente estabelecido pela Chefia imediata. 
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3 - A fiscalização considerada de rotina consiste nas ações fiscais cotidianas, busca ativa, 
realizadas em campo pelo Agente Fiscal no setor para o qual este tenha sido previamente 
designado pela chefia imediata, e de acordo com escala fiscal previamente estabelecida. 

Essa escala consiste na distribuição dos setores/bairros entre os Fiscais Municipais, que 
será elaborada pela Chefia imediata juntamente com os Agentes Fiscais, de modo a se 
definir com imparcialidade e equidade o setor para o qual cada Agente será designado. 

O Fiscal Municipal designado para trabalhar em determinado setor/bairro será responsável 
por qualquer obra que iniciar suas operações sem o devido licenciamento de obra. 

Caberá ao Fiscal Municipal fazer o acompanhamento sistemático, o monitoramento e 
registro das obras existentes no seu setor até a sua conclusão, ou pelo tempo que durar sua 
designação, que não deverá ser superior a 03 (três) meses. 

Quando, por ação fiscal de rotina no setor, ou ainda em outras operações fiscais de busca 
ativa, for constatado que obra civil está sendo executada sem a licença de obra renovada, o 
agente fiscal deve realizar o imediato embargo. 

4 - A realização da fiscalização externa será previamente planejada pela autoridade 
competente que expedirá designação aos Agentes Fiscais escalados, objetivando: 

I - Participação em operação fiscal especial, integralizada com outros entes federativos em 
locais e/ou estabelecimentos previamente determinados na designação ou plano de ação, 
com o fim de verificar o cumprimento das obrigações legais no âmbito de sua competência. 

II - Participação em operação surpresa ostensiva/coercitiva - blitz fiscal - em locais e/ou 
estabelecimentos-alvo previamente indicados na designação ou plano de ação, com o fim 
de verificar e coibir irregularidades fiscais, em conformidade com as exigências da 
legislação municipal em vigor. 

5 - Após requerimento da Licença de Obra o Agente Fiscal designado deverá realizar 
diligência “in loco” para fins de proceder à demanda fiscal requerida, devendo dentre outras 
observações, verificar se: 

a) O endereço da obra ou objeto da denúncia está correto; 

b) Nas proximidades existe algum impedimento legal ao licenciamento (escola, igreja, 
creche, córrego, etc...); 

c) A obra já executada foi regularmente licenciada ou não; 

d) Na obra em execução as normas de segurança estão sendo observadas e os 
documentos legais (licença de obra e projeto aprovado) estão disponíveis para consulta; 

e) Se a obra invade área pública; 

Ao final de cada ação, deverá o Agente Fiscal lavrar documento com a descrição dos fatos e 
dos resultados alcançados, anexando a este toda a documentação pertinente ao ato 
fiscalizatório, com vistas à instauração do processo administrativo e/ou tributário, quando 
necessário, segundo os formulários estabelecidos no anexo I desta Normativa. 

6 - Os Agentes Fiscais terão o dever de realizar efetivamente a ação fiscal para a qual 
estarão designados sob pena de Processo Administrativo Disciplinar e penalidades cabíveis. 

O atraso injustificado ou o não cumprimento das fiscalizações previstos nesta IN, e para os 
quais o Agente Fiscal tenha sido previamente designado, acarretará aplicação sanções 
administrativas legalmente cabíveis. 

A autoridade competente ao designar a realização de fiscalização externa, deverá planejar 
estrategicamente a ação, provendo os meios necessários a sua execução, bem como, 
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solicitando, quando necessário, o concurso de força policial objetivando preservar a 
integridade dos Agentes envolvidos, bem como a integração com outros entes federativos, 
visando maior eficácia na aplicação das medidas fiscais preventivas/coercitivas. 

7 -A apuração de denúncia enseja realização de diligência “in loco”, na qual o Agente Fiscal, 
de posse das informações pertinentes, deverá certificar a procedência ou não da narrativa 
de denúncia. 

São dados indispensáveis a realização de diligência para apuração de denúncia: 

I - Endereço indicando o nome da rua e do bairro, e, na ausência de número predial, a 
especificação das ruas perpendiculares, ou seja, entre ruas; 

II - Descrição da infração, objeto da denúncia, com especificações. 

Verificada a procedência da denúncia, o Agente Fiscal dará prosseguimento à ação, com a 
lavratura dos Termos relativos à infração detectada, e registro das providências adotadas 
em relatório. 

Observada à improcedência da denúncia, deverá o Agente Fiscal registrar os fatos apurados 
no formulário descrito no parágrafo anterior, e emitir relatório se manifestando pelo 
arquivamento dos autos. 

8 -Os documentos oficiais a serem usados pelos Fiscais Municipais na fiscalização de 
Obras, para registro individual das ações fiscais e técnicas praticadas no exercício de suas 
atribuições legais, são os apresentados e elencados como formulários no anexo I desta 
Instrução Normativa e abaixo descrito: 

Formulário I – Notificação Formulário 

Formulário II – Auto de Infração  

Formulário III – Auto de Embargo  

Após lavratura pelo fiscal municipal de obra, os documentos fiscais acima mencionados 
deverão ser entregues ao Chefe da Fiscalização para controle e registro da produtividade 
individual. 

Os Relatórios fiscais serão assinados pelo fiscal responsável, onde constará carimbo 
funcional contendo o seu nome completo, cargo/função  e o número da matrícula do servidor 
junto ao município. 

Todas as irregularidades registradas nos documentos acima citados devem estar 
fundamentadas na legislação municipal em vigor, citando todos os dispositivos legais 
infringidos na Lei Municipal, resguardando a parte interessada o direito da ampla defesa e 
do contraditório. 

Todo documento fiscal emitido deve ser impresso, assinado e ter todas suas folhas 
rubricadas em 3 (três) vias, sendo a 1ª (primeira) via apensada no processo, a 2ª (segunda) 
via deve ser entregue ao interessado, e a 3ª (terceira) via fará parte do arquivo documental 
da Fiscalização. 

9 -Os documentos oficiados nesta Instrução serão recebidos pelo responsável do imóvel, 
entregue prioritariamente na ordem apresentada abaixo: 

I - ao proprietário do imóvel ou interessado competente; 

II - ao responsável legal, possuidor ou procurador do imóvel; 

III - ao responsável técnico pela obra, construção ou reforma. 
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A ação fiscal depois de iniciada percorrerá os caminhos necessários à solução da infração 
apontada no documento oficial lavrado e prolatar-se-á pelos procedimentos administrativos, 
terminando no momento em que for sanada a irregularidade. 

A irregularidade poderá ser sanada: 

I - Pelo proprietário ou interessado competente pela obra; ou 

II - Pela Administração Municipal, o que acarretará a penalização do infrator nos termos das 
multas fixadas na legislação municipal pertinente, além da cobrança dos custos 
despendidos pela municipalidade para solucionar o problema. 

10 -Constatada a infração, o agente fiscal deve expedir notificação ao proprietário ou 
responsável pela obra ou serviço concedendo-lhe prazo para regularização, constando 
quando aplicável, a determinação de embargo da obra, que deverá ser atendido 
imediatamente. 

As obras que não obedecerem ao projeto previamente aprovado ou às prescrições deste 
Código serão embargadas até que o proprietário cumpra as intimações da Prefeitura, sem 
prejuízo das multas a que estiver sujeito. Durante o prazo concedido para a regularização da 
obra embargada, o infrator somente poderá executar os serviços necessários ao 
atendimento da intimação.  

 
VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 
observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à 
Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 
rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
 
Afonso Cláudio, 15 de maio de 2019. 
 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                 
Controladora Interno Municipal   
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Auditora Pública Interno 
 
 
 
JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 



Fiscalização de Obras, a ser exercida sobre todas as obras de construção civil

FISCAL MUNICIPAL CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

Início

O Fiscal Municipal deverá visitar a obra, identificar em sua 
informação se a obra já se encontra iniciada ou não, e se já iniciada 
o fiscal deverá embargá-la, pois, a mesma ainda não tem licença 
para se iniciar, conferir se a área onde está sendo realizada a obra 
é uma Área de Preservação Permanente – APP ou Área de Risco, 
devendo em caso afirmativo embargar a obra imediatamente, 
sendo que as informações dos fiscais deverão ser acompanhadas 
de fotos do ângulo frontal e laterais da obra.

O fiscal deverá criar rotas em todo município para identificar as 
obras sem a devida licença.

O fiscal deverá acompanhar as obras já licenciadas para ver se 
estão de acordo com o projeto aprovado.

Deverá designar o(s) agente(s) fiscal(ais) para cumprir escala de 
serviços internos ou externos, com o fim de verificar o 
cumprimento das normas municipais urbanísticas vigentes

Quando, por ação fiscal de rotina no setor, ou ainda em outras 
operações fiscais de busca ativa, for constatado que obra civil 
está sendo executada sem a licença de obra renovada, o agente 
fiscal deve realizar o imediato embargo.

- Atendimento ao munícipe para retirada de dúvidas quanto a 
legislação aplicada;

- Realização de operação especial em determinados locais e/ou 
estabelecimentos;

- Fiscalização de rotina - busca ativa;

- Realização de blitz fiscal seguindo roteiro previamente 
estabelecido pela Chefia imediata

A fiscalização considerada de rotina consiste nas ações fiscais 
cotidianas, busca ativa, realizadas em campo pelo Agente Fiscal 
no setor para o qual este tenha sido previamente designado 
pela chefia imediata, e de acordo com escala fiscal previamente 
estabelecida.

Escala consiste na distribuição dos setores/bairros entre os 
Fiscais Municipais, que será elaborada pela Chefia imediata 
juntamente com os Agentes Fiscais, de modo a se definir com 
imparcialidade e equidade o setor para o qual cada Agente será 
designado.

O Fiscal Municipal designado para trabalhar em determinado 
setor/bairro será responsável por qualquer obra que iniciar suas 
operações sem o devido licenciamento de obra.

Caberá ao Fiscal Municipal fazer o acompanhamento 
sistemático, o monitoramento e registro das obras existentes no 
seu setor até a sua conclusão, ou pelo tempo que durar sua 
designação, que não deverá ser superior a 03 (três) meses

A realização da fiscalização externa será previamente planejada 
pela autoridade competente que expedirá designação aos 
Agentes Fiscais escalados, objetivando:

I - Participação em operação fiscal especial, integralizada com 
outros entes federativos em locais e/ou estabelecimentos 
previamente determinados na designação ou plano de ação, 
com o fim de verificar o cumprimento das obrigações legais no 
âmbito de sua competência.

II - Participação em operação surpresa ostensiva/coercitiva - 
blitz fiscal - em locais e/ou estabelecimentos-alvo previamente 
indicados na designação ou plano de ação, com o fim de 
verificar e coibir irregularidades fiscais, em conformidade com 
as exigências da legislação municipal em vigor.
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Fim

Após requerimento da Licença de Obra o Agente Fiscal designado 
deverá realizar diligência “in loco” para fins de proceder à demanda 
fiscal requerida, devendo dentre outras observações, verificar se:

a) O endereço da obra ou objeto da denúncia está correto;

b) Nas proximidades existe algum impedimento legal ao licenciamento 
(escola, igreja, creche, córrego, etc...);

c) A obra já executada foi regularmente licenciada ou não;

d) Na obra em execução as normas de segurança estão sendo 
observadas e os documentos legais (licença de obra e projeto aprovado) 
estão disponíveis para consulta;

e) Se a obra invade área pública;

Ao final de cada ação, deverá o Agente Fiscal lavrar documento 
com a descrição dos fatos e dos resultados alcançados, 
anexando a este toda a documentação pertinente ao ato 
fiscalizatório, com vistas à instauração do processo 
administrativo e/ou tributário, quando necessário

A apuração de denúncia enseja realização de diligência “in loco”, 
na qual o Agente Fiscal, de posse das informações pertinentes, 
deverá certificar a procedência ou não da narrativa de denúncia

Verificada a procedência da denúncia, o Agente Fiscal dará 
prosseguimento à ação, com a lavratura dos Termos relativos à 
infração detectada, e registro das providências adotadas em 
relatório.

Observada à improcedência da denúncia, deverá o Agente Fiscal 
registrar os fatos apurados no formulário descrito no parágrafo 
anterior, e emitir relatório se manifestando pelo arquivamento 
dos autos.

Após lavratura pelo fiscal municipal de obra, os documentos 
fiscais acima mencionados deverão ser entregues ao Chefe da 
Fiscalização para controle e registro da produtividade individual.

Os Relatórios fiscais serão assinados pelo fiscal responsável, 
onde constará carimbo funcional contendo o seu nome 
completo, cargo/função  e o número da matrícula do servidor 
junto ao município.

Todas as irregularidades registradas nos documentos acima 
citados devem estar fundamentadas na legislação municipal em 
vigor, citando todos os dispositivos legais infringidos na Lei 
Municipal, resguardando a parte interessada o direito da ampla 
defesa e do contraditório.

Todo documento fiscal emitido deve ser impresso, assinado e 
ter todas suas folhas rubricadas em 3 (três) vias, sendo a 1ª 
(primeira) via apensada no processo, a 2ª (segunda) via deve ser 
entregue ao interessado, e a 3ª (terceira) via fará parte do 
arquivo documental da Fiscalização.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAD Nº 001 

 
 
 
Versão: 03 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 349/2016 
Atualização: 04/04/2022 
Ato de aprovação: Decreto N° 124/2022 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento de treinamento e capacitação 
de pessoal, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Afonso Cláudio. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Treinamento e capacitação de servidores  
 
É a medida adotada para instruir, atualizar conhecimentos úteis e/ou necessárias ao 
trabalho e bom desempenho dos agentes públicos em suas funções. 
 
 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio e demais legislações pertinentes ao assunto.  
 
 
V - RESPONSABILIDADES  
 
Da Secretaria Municipal de Administração 
 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
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II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 
 
Da Unidade Central de Controle Interno 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Cada Secretaria Municipal é a responsável pelos treinamentos não específicos dos 
servidores do Município de Afonso Cláudio. 
 
Cada Secretaria identifica a necessidade de treinamento e providencia, através do próprio 
orçamento, os treinamentos específicos, o controle da frequência dos cursos fica sob 
responsabilidade de cada Secretaria. 
 
O afastamento para cursos será autorizado pela chefia imediata, bem como do Secretário 
da Pasta a qual pertence o servidor e deverá informar a Secretaria de Administração. 
 
A autorização ou indicação de servidores para participar de cursos e/ou eventos de 
formação e capacitação levará em conta o seguinte: 
 
I - O comprometimento do servidor; 
II - A habilidade para transmissão de conhecimentos; 
III - O fato de o curso dotar o servidor de pré-requisito para o cargo que ocupa. 
 
O Município deverá facilitar o acesso do servidor aos cursos de formação e capacitação. 
 
O servidor que participar de treinamento e capacitação fora da sede do Município deverá 
informar ao Secretário da Pasta e após autorização, deverão ser tomadas as devidas 
providências para que receba as diárias correspondentes. 
 
Após a participação no evento o servidor deverá agir da seguinte forma: 
 
I - Prestar contas de adiantamento, diária, passagem ou importância pecuniária para 
deslocamento; 
II - Apresentar a chefia imediata, relatório que contenha avaliação do evento e detalhamento 
das técnicas ou conhecimentos adquiridos, ou passar as informações adquiridas oralmente 
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aos servidores que as utilizem no serviço, de forma a tornar viável seu uso na Unidade em 
que estiver lotado. 
 
Deverá ser apresentado documento comprobatório de aceitação do candidato pela 
instituição ministradora do curso ou comprovante de inscrição, sempre que esses 
documentos forem fornecidos, bem como certificado ou documento comprobatório da 
participação na capacitação ou treinamento. 
 
O Secretário da pasta deverá comunicar via oficio a Secretaria Municipal de Administração, 
sobre a participação do servidor em treinamento ou capacitação, contendo as informações 
básicas e comprovantes, para que estes façam parte da pasta do servidor. 
 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de 
Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver 
aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 04 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 
Controlador Interno Municipal 



Procedimento de treinamento e capacitação de pessoal

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR MUNICIPAL

Início

Cada Secretaria Municipal é a responsável 

pelos treinamentos não específicos dos 

servidores do Município de Afonso Cláudio

Cada Secretaria identifica a necessidade de 

treinamento e providencia, através do 

próprio orçamento, os treinamentos 

específicos, o controle da frequência dos 

cursos fica sob responsabilidade de cada 

Secretaria

O afastamento para cursos será autorizado 

pela chefia imediata, bem como do 

Secretário da Pasta a qual pertence o 

servidor e deverá informar a Secretaria de 

Administração

A autorização ou indicação de servidores 

para participar de cursos e/ou eventos de 

formação e capacitação levará em conta o 

seguinte:

I - O comprometimento do servidor;

II - A habilidade para transmissão de 

conhecimentos;

III - O fato de o curso dotar o servidor de 

pré-requisito para o cargo que ocupa.

O Município deverá facilitar o acesso do 

servidor aos cursos de formação e 

capacitação

O servidor que participar de 

treinamento e capacitação fora 

da sede do Município deverá 

informar ao Secretário da 

Pasta e após autorização, 

deverão ser tomadas as 

devidas providências para que 

receba as diárias 

correspondentes

Recebe informação 

relativa ao afastamento 

do servidor

Após a participação no evento 

o servidor deverá agir da 

seguinte forma:

I - Prestar contas de 

adiantamento, diária, 

passagem ou importância 

pecuniária para deslocamento;

II - Apresentar a chefia 

imediata, relatório que 

contenha avaliação do evento 

e detalhamento das técnicas 

ou conhecimentos adquiridos, 

ou passar as informações 

adquiridas oralmente aos 

servidores que as utilizem no 

Toma as devidas providências para 

que receba as diárias 

correspondentes 

Recebe relatório que contenha 

avaliação do evento e detalhamento 

das técnicas ou conhecimentos 

adquiridos



e detalhamento das técnicas 

ou conhecimentos adquiridos, 

ou passar as informações 

adquiridas oralmente aos 

servidores que as utilizem no 

serviço, de forma a tornar 

viável seu uso na Unidade em 

que estiver lotado.

Deverá apresentar documento 

comprobatório de aceitação do 

candidato pela instituição 

ministradora do curso ou 

comprovante de inscrição, 

sempre que esses documentos 

forem fornecidos, bem como 

certificado ou documento 

comprobatório da participação 

na capacitação ou treinamento

O Secretário da pasta deverá comunicar 

via oficio ao Departamento de Recursos 

Humanos, sobre a participação do 

servidor em treinamento ou capacitação, 

contendo as informações básicas e 

comprovantes

Recebe as informações básicas 

e comprovantes, lança no 

sistema e os arquiva na pasta 

do servidor

Fim
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAD Nº 002 
 
 
Versão: 03 
Aprovação em: 18/11/2016. 
Ato de aprovação: Decreto N° 357/2016 
Atualização: 04/04/2022 
Ato de aprovação: Decreto N° 124/2022 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
 
I - FINALIDADE  
 
A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para instauração de processo 
administrativo disciplinar (PAD), estabelecendo rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio. 
 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Afonso Cláudio, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 
 
 
III - CONCEITOS  
 
Sindicância 
 
Processo administrativo pelo qual servidores são incumbidos de realizar uma investigação 
administrativa, reunindo num caderno processual as informações obtidas, com o objetivo de 
averiguar um determinado ato ou fato cujo esclarecimento e apuração são de interesse da 
autoridade que determinou sua instauração. Tem como finalidade, apurar os fatos para que 
não haja uma injustiça, que afete a moral ou a imagem do servidor ou repartição; 
 
Processo Administrativo Disciplinar 
 
Instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido, havendo indícios de autoria e materialidade; 
 
Infração disciplinar 
 
É toda a ação ou omissão do funcionário que possa comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos 
ou causar prejuízo de qualquer natureza à Administração. 
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio; 
2. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio e demais legislações pertinentes ao assunto.  
 
V - RESPONSABILIDADES 
 
Das Unidades Municipais: 
 
I - Solicitação de abertura do PAD, encaminhando-o para o Prefeito. 
 
Da Secretaria de Administração 
 
I - Recebimento do processo com decisão; 
II - Homologação da Decisão devidamente concluída; 
III - Nomeação de Comissão Especial para abertura do PAD; 
IV - Providenciar publicação de ato de nomeação da Comissão Especial; 
 
Da Comissão Especial 
 
I - Dar cumprimento a todos os procedimentos do processos, até sua conclusão. 
 
Do Departamento de Recursos Humanos 
 
I - Recebimento da informações da Secretaria de Administração e providenciar o registro na 
Vida Funcional do servidor. 
 
Das responsabilidades da Controladoria Interna: 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 
Normativas; 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
O chefe imediato tomará conhecimento da irregularidade através de servidor comunicante 
ou através de representação feita pessoalmente (munícipe) ou também de oficio. E assim 
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que tiver ciência da irregularidade, deverá oficiar o fato imediatamente ao Prefeito para 
ciência, e posteriormente instauração de processo se necessário. 
 
A Secretaria de Administração tomará conhecimento da irregularidade através do Prefeito e 
instaurará, através de Portaria, Comissão Especial para apuração dos fatos. 
 
Com o recebimento das informações da Secretaria de Administração, a Comissão Especial 
procederá com o processo conforme previsto na Lei Municipal n° 1.448/97. 
 
Devidamente concluído o PAD, a Comissão remeterá o processo ao Chefe do Poder 
Executivo, acompanhado de relatório minucioso, no qual concluirá por inocência ou 
responsabilidade do acusado, indicando, neste caso, a disposição legal transgredida. 
 
Posteriormente o PAD ficará sob guarda da Secretaria Municipal de Administração, que 
encaminhara ao DRH o teor da decisão para constar na ficha do servidor, em caso de 
condenação. 
 
Dos Procedimentos Do Processo Administrativo Disciplinar 
 
O processo administrativo disciplinar compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá 
aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, 
permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
 
I - Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar como peça 
informativa mas, não configura requisito prévio para sua instauração. 
 
II - Quando os autos da sindicância concluírem pela prática de ilícito penal, por não 
servidor deverá ser encaminhada a respectiva cópia ao Ministério Público para oferecimento 
de ação penal, se assim entender. 
 
III - Na fase do inquérito, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligencias, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a 
técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. É assegurado ao 
servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
arrolar e reinquiri testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 
se tratar de prova pericial. 
 
IV -  As testemunhas serão convidadas para depor mediante mandado expedido pelo 
Presidente da Comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado 
aos autos. Em sendo a testemunha servidor público, a expedição de mandado será 
imediatamente comunicada ao Chefe da repetição onde serve, com a indicação do dia e 
hora marcados para inquirição. 
 
V - As testemunhas serão inquiridas separadamente. O depoimento será prestado 
oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha, trazê-lo por escrito. Na 
hipótese de depoimentos contraditórios, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. 
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VI -  Concluída a inquirição das testemunhas a Comissão promoverá o interrogatório do 
acusado. § 1º - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 
separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou 
circunstancias será promovida à acareação entre eles. 
 
VII - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição 
das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultado, reinquiri-
las por intermédio do Presidente da Comissão. 
 
VIII - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão proporá a 
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. O incidente de sanidade mental será 
processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 
perícia. 
 
IX -  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado será citado 
por mandato expedido pelo Presidente da Comissão para apresentar defesa escrita no 
prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se- lhe vista do processo na repartição. Havendo dois 
ou mais indiciados, o prazo será comum é de vinte dias. Achando-se o indiciado em lugar 
incerto, será citado por Edital, com prazo de quinze dias. O prazo de defesa poderá ser 
prorrogado pelo dobro, para diligencias reputadas imprescindíveis. Será designado “ex-
oficio”, servidor de igual ou superior categoria para defender o indiciado revel. 
 
X - No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da notificação, o prazo 
para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão ou 
servidor que fez a notificação, com a assinatura de 01 (uma) testemunha. 
 
XI - Encontrando-se o servidor em lugar incerto e não sabido será publicado edital com 
prazo de 20 (vinte) dias na imprensa oficial ou jornal de grande circulação, findo o qual será 
o mesmo declarado revel. 
 
XII - Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do 
acusado. 
 
XIII - Concluída a defesa, a Comissão remeterá o processo ao Chefe do Poder Executivo, 
acompanhado de relatório minucioso, no qual concluirá por inocência ou responsabilidade 
do acusado, indicando, neste caso, a disposição legal transgredida. 
 
Do Julgamento 
 
A autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável por 
igual período, contados do recebimento do processo. Não decidido o processo no prazo, o 
indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo ou função, aguardando aí o 
julgamento, sem prejuízo de qualquer vantagem. 
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O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Verificada a existência 
de vicio insanável, a autoridade julgada declarará a nulidade total ou parcial do processo e 
ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo. 
 
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato 
nos assentamentos individuais do servidor público. 
 
Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo administrativo-disciplinar será 
remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando traslado na 
repartição. 
 
O servidor público que responder a processo administrativo-disciplinar só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o 
cumprimento da penalidade acaso aplicada. 
 
O julgamento acatará o relatório final da comissão, salvo quando contrário às provas dos 
autos. 
 
Quando o relatório final da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora 
poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou inocentar o servidor 
da responsabilidade. 
 
Do julgamento, cabe recurso. 
 
Os atos administrativos ocorridos fora do prazo legal não implicam nulidade do ato ou do 
processo, desde que não haja prejuízo ao acusado. 
 
Da Revisão do Processo 
 
A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou 
pena disciplinar quando, se aduzirem fato ou circunstancias suscetíveis de justificar a 
inocência do requerente ou a atenuação da pena. Tratando-se de servidor falecido ou 
desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do 
assentamento individual. 
 
Correrá a revisão em apenso ao processo originário. Não constitui fundamento para a 
revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. 
 
O requerimento será dirigido ao Chefe do Poder Executivo, que encaminhará a Secretaria 
Municipal de Administração para a devida informação. Dentro de oito dias, a autoridade 
designará comissão composta de três servidores, sempre que possível de categoria igual 
superior a do requerente. 
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Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora por inquirição das testemunhas que arrolar. 
Será considerado informante a testemunha que residindo fora da sede onde funciona a 
comissão, prestar depoimento por escrito. 
 
Concluído o encargo da comissão em prazo não excedente há trinta dias, será o processo, 
com o respectivo relatório, encaminhado ao Chefe do Poder Executivo. O prazo para 
julgamento será de trinta dias, podendo antes o Chefe do Poder Executivo determinar 
diligencias, concluídas as quais se renovará o prazo. 
 
Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-
se todos os direitos por ela atingidos. Julgada parcialmente procedente a revisão, substituir-
se-á a pena imposta pela que couber. 
 
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual 
de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 
de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato 
contrário as normas instituídas.  
 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Ficará a cargo da Unidade Central de Controle Interno, unificar e encadernar, fazendo uma 
coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas 
Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de 
novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.  
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 04 de abril de 2022. 
 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal 



Procedimento para instauração de processo administrativo disciplinar (PAD)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PREFEITO
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

Início

O chefe imediato tomará conhecimento da 

irregularidade através de servidor 

comunicante ou através de representação 

feita pessoalmente (munícipe) ou também 

de oficio. E assim que tiver ciência da 

irregularidade, deverá oficiar o fato 

imediatamente ao Prefeito para ciência, e 

posteriormente instauração de processo se 

necessário

Toma ciência da irregularidade e 

encaminha o ofício para a Secretaria 

de Administração

Toma conhecimento da irregularidade 

através do Prefeito e instaurará, através de 

Portaria, Comissão Especial para apuração 

dos fatos

Com o recebimento das informações da 

Secretaria de Administração, a Comissão 

Especial procederá com o processo 

conforme previsto na Lei Municipal n° 

1.448/97

Conclusão do 

PAD em prazo 

não excedente 

há trinta dias

A Comissão remeterá o processo ao Chefe 

do Poder Executivo, acompanhado de 

relatório minucioso, no qual concluirá por 

inocência ou responsabilidade do acusado, 

indicando, neste caso, a disposição legal 

transgredida



inocência ou responsabilidade do acusado, 

indicando, neste caso, a disposição legal 

transgredida

Recebe o processo acompanhado do 

relatório da Comissão Especial e toma 

conhecimento

O acusado foi 

considerado inocente?

Envia o processo para arquivamento 

na Secretaria de Administração

Recebe e arquiva o processo

Fim

Envia o processo para a Secretaria de 

Administração proceder com as 

devidas providências

Encaminhara ao Departamento de 

Recursos Humanos o teor da decisão para 

constar na ficha do servidor e arquiva o 

processo

Recebe o teor da decisão e faz 

constar na ficha do servidor

Fim

Sim

Não



Início

Encaminha para a Secretaria Municipal de 

Administração para a devida informação

Recebe o requerimento e dentro de oito 

dias designa comissão composta de três 

servidores, sempre que possível de 

categoria igual superior a do requerente

Recebe e analisa o requerimento 

Autoriza a revisão?

Fim

Com o recebimento das informações da 

Secretaria de Administração, a Comissão 

Especial procederá com o processo

Conclusão do 

PAD em prazo 

não excedente 

há trinta dias

Na petição inicial, o requerente pedirá dia e 

hora por inquirição das testemunhas que 

arrolar. Será considerado informante a 

testemunha que residindo fora da sede 

onde funciona a comissão, prestar 

depoimento por escrito

Sim

Não



Conclusão do 

PAD em prazo 

não excedente 

há trinta dias

A Comissão remeterá o processo ao Chefe 

do Poder Executivo, acompanhado do 

relatório

Recebe o processo acompanhado do 

relatório da Comissão e efetua o 

julgamento em prazo não excedente 

há trinta dias

A revisão foi julgada 

como procedente ou 

parcialmente 

procedente?

Envia o processo para arquivamento 

na Secretaria de Administração

Sim

Não

Recebe e arquiva o processo

Fim

Julgada procedente a revisão, tornar-

se-á sem efeito a penalidade imposta, 

restabelecendo-se todos os direitos 

por ela atingidos. Julgada 

parcialmente procedente a revisão, 

substituir-se-á a pena imposta pela 

que couber

Encaminha o processo para a 

Secretaria de Administração para as 



D
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e
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o

Encaminhara ao Departamento de 

Recursos Humanos o teor da decisão para 

alterações na ficha do servidor

Recebe o teor da decisão e faz 

constar na ficha do servidor

Fim

Encaminha o processo para a 

Secretaria de Administração para as 

devidas providências
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAD Nº 003 
 
Versão: 03 
Aprovação em: 24/09/2021. 
Ato de aprovação: Decreto N° 567/2021 
Atualização: 04/04/2022 
Ato de aprovação: Decreto N° 124/2022 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 
I - FINALIDADE  
 
Regulamenta os critérios de avaliação da aptidão e capacidade do servidor, nomeado para o 
exercício de cargo efetivo, e do cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação em 
estágio probatório, aplicáveis aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, 
estabelecendo rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
II - ABRANGÊNCIA  
 
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Afonso 
Cláudio. 
 
III - CONCEITOS  
 
Cargo Efetivo 
 
Aquele que é ocupado exclusivamente por servidor que foi aprovado em concurso público e 
pressupõe-se uma situação de permanência e estabilidade. É o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional da Administração Pública. O cargo 
público efetivo é acessível aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
garantida pela Constituição Federal. 
 
Estágio Probatório 
 
Período de três anos em que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo, 
em virtude de concurso público, será submetido à Avaliação Especial de Desempenho, como 
condição para aquisição de estabilidade, e, durante o qual, serão avaliadas sua aptidão e 
capacidade para permanecer no exercício do cargo. 
 
Avaliação Especial de Desempenho 
 
Conjunto de ações planejadas e coordenadas, com vistas ao acompanhamento contínuo do 
desempenho do servidor, durante o período de estágio probatório, verificando sua aptidão e 
capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos 
critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. 
As etapas da Avaliação Especial de Desempenho são as Avaliações Parciais, o Relatório 
Conclusivo e o Ato de Decisão Final. 
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
1. Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio; 
2. Lei Municipal nº 1.448, de 14 de julho de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Afonso Cláudio e demais legislações pertinentes ao assunto; 
3. Decreto Municipal nº 566/2021. 
 
V - RESPONSABILIDADES 
 
1 - Da Secretaria de Administração 
 
1.1. Entende-se por unidade responsável desta Instrução Normativa a Secretaria Municipal 
de Administração; 
1.2. Promover a divulgação da instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
1.3. Orientar as áreas executoras supervisionando e garantindo sua aplicação; 
1.4. Promover discussão técnicas acerca da Instrução Normativa junto a Unidade Executora 

e Unidade Central de Controle Interno, definindo normas e rotinas a serem seguidas para que 
todo o processo ocorra dentro dos moldes legais. 
 
2 - Das Unidades Executoras: 
 
2.1. Entende-se por Unidade Executora dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 
Departamentos, Setores e Seções, representadas pela chefia mediata e imediata do servidor 
em estágio probatório. 
2.2. Atender as solicitações da Unidade Responsável, quanto ao fornecimento de 
informações, levantamento de dados e à participação no processo de atualização; 
2.3. Manter esta Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários que integrem a 
Unidade Executora, garantindo que o mesmo seja cumprido fielmente; 
2.4. Cumprir as determinações da Instrução Normativa em especial quanto aos procedimentos 
de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações; 
2.5. Orientar e avaliar o servidor no desempenho das suas atribuições, com fundamento no 
artigo 8°, inciso II, do Decreto Municipal nº 566/2021; 
2.6. Propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de trabalho, identificando 
dificuldades e efetuando ações para resolução de problemas; dando conhecimento do 
resultado da avaliação ao servidor interessado, proporcionando o aperfeiçoamento, a fim de 
auxiliá-lo no seu aprimoramento profissional; 
2.7. Verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a 
programas de treinamento, referente aos aspectos relevantes ocorridos em cada período de 
avaliação; 
2.8. Informar ao servidor sobre os aspectos em avaliação, no início do desempenho das 
funções do cargo, durante o período do estágio probatório; 
2.9. Promover às Avaliações Parciais do servidor em estágio probatório sob sua chefia, 
avaliando o desempenho de suas atribuições e assinando dando concordância ao teor das 
avaliações. 
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2.10. Dar ciência ao servidor, anexando o documento de discordância (Anexo II) e a 
manifestação da chefia imediata, à Avaliação Parcial, caso este não concorde com o 
resultado. 
2.11 Analisar no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, as alegações do avaliado na 
Manifestação de discordância e encaminhar para o Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório. 
 
3 - Do Departamento de Recursos Humanos 
 

3.1. Informar aos servidores nomeados para exercer cargo público sobre as normas que 
regulamentam o estágio probatório, disponibilizando a presente Instrução Normativa; 
3.2. Comunicar à CAEP e à chefia imediata, quando solicitado, a data do início do exercício 
do servidor no cargo para o qual foi nomeado, dando início ao estágio probatório, bem como 
os afastamentos e demais informações necessárias à avaliação. 
3.3. Suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades constatadas pela CAEP; 
3.4. Dar conhecimento ao servidor de todos os trâmites e decisões que envolvam a Avaliação 
Especial do Desempenho, possibilitando a interposição de recurso (Anexo IV ou livre 
formatação) no caso da proposta ser de exoneração do cargo público. 
3.5. Cadastrar, e manter atualizadas, todas as informações pertinentes ao processo de 
avaliação do estágio probatório; 
 
4 - Da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório - CAEP 
 
4.1. Entende-se por uma comissão específica, única, permanente, imparcial e objetiva, 
constituída por número ímpar de membros, integrada por servidores ocupantes de cargos 
efetivos e estáveis, composta no mínimo por um servidor do Departamento de Recursos 
Humanos; 
4.2. Executar, acompanhar e fiscalizar o processo de avaliação do Estágio Probatório; 
4.3. Receber, após cada período de avaliação, os documentos devidamente preenchidos, com 
as informações relativas à Avaliação Parcial realizada no semestre pela chefia imediata; 
4.4. Devolver as avaliações parciais à chefia imediata, para as devidas retificações 
fundamentadas, quando verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade; 
4.5. Proceder à apuração dos resultados da avaliação e elaborar motivadamente o Relatório 
Conclusivo, conforme disposto no artigo 8°, inciso I, alínea a, do Decreto Municipal nº 
566/2021, verificando o cumprimento dos requisitos essenciais à aprovação em estágio 
probatório pelos servidores públicos nomeados para o exercício de cargo público efetivo. 
4.6. Encaminhar o Relatório Conclusivo ao Departamento de Recursos Humanos, afim deste 
cientificar o servidor avaliado, e posteriormente anexar recurso interposto pelo servidor, caso 
apresentado; 
4.7. Apreciar e manifestar-se conclusivamente sobre os recursos impetrados pelo servidor, 
tendo em vista artigo 8°, inciso I, alínea c, do Decreto Municipal nº 566/2021; 
4.8. Emitir Relatório Conclusivo (Anexo III) fundamentado informando quanto à aprovação ou 
não no estágio probatório no cargo público avaliado, de acordo com o artigo 8°, inciso I, alínea 
e, do Decreto Municipal nº 566/2021 e encaminhar junto com os instrumentos de avaliação 
ao Prefeito, para subsidiar a emissão do Ato de Decisão Final. 
 
5 - Do Prefeito Municipal 
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5.1. Apreciar o Relatório Conclusivo emitido pela CAEP, bem como os demais instrumentos 
de avaliação. 
5.2. Emitir o Ato de Decisão Final de confirmação no cargo público ocupado ou de exoneração 
do servidor que não tiver atingindo a pontuação necessária à aprovação a ser publicado no 
Diário Oficial, com base no artigo 16º, do Decreto Municipal nº 566/2021. 
 
 6 - Do Servidor em Estágio Probatório 
 
6.1. Se submeter ao processo de avaliação; 
6.2. Colaborar para os trabalhos quando solicitado; 
6.3. Interpor recursos de seu interesse, respeitando os prazos cabíveis; 
 
7 - Das responsabilidades da Controladoria Interna: 
 
7.1. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
7.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 
7.3. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em 
base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa. 
 
VI - PROCEDIMENTOS  
 
Durante o período de estágio probatório, o servidor público será avaliado quanto ao 
cumprimento dos requisitos de idoneidade moral, disciplina, assiduidade, eficiência e 
responsabilidade. 

Fica estabelecida a pontuação máxima de 100 pontos para cada avaliação parcial, 
distribuídos de acordo com os critérios descritos no artigo 4°, incisos I ao V do Decreto 
Municipal nº 566/2021, conforme abaixo: 

1 - Assiduidade - Pontuação máxima: 20 pontos; 
2 - Disciplina - Pontuação máxima: 20 pontos; 
3 - Capacidade de Iniciativa - Pontuação máxima: 20 pontos; 
4 - Produtividade - Pontuação máxima: 20 pontos; 
5 - Responsabilidade - Pontuação máxima: 20 pontos. 
 
As fases da avaliação do Estágio Probatório são as Avaliações Parciais, a Relatório 
Circunstanciado, o Relatório Conclusivo e o Ato de Decisão Final. 
 

1. DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS DE DESEMPENHO 

As avaliações parciais (Anexo I), constante no artigo 12º do Decreto Municipal n° 566/2021, 
serão realizadas semestralmente pelas Unidades Executoras, através da chefia imediata, que 
avaliará o servidor, com pontuação máxima de 100 pontos para cada avaliação parcial, 
devendo constar no respectivo formulário a manifestação de concordância do avaliado ou 
documento de discordância (Anexo II), com a manifestação da chefia imediata. 
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Se durante o período de avaliação houver alteração da chefia imediata do servidor, o auxílio 
deverá ser realizado pelo chefe que tiver exercido a função por mais tempo; em caso de 
igualdade, deverá ser realizada pelo último. 

No decorrer do período do estágio probatório serão realizadas seis Avaliações Parciais de 
Estágio Probatório observando-se a periodicidade a seguir: 

 

Avaliação Parcial Período 

1ª Avaliação 6º mês 

2ª Avaliação 12º mês 

3ª Avaliação 18.º mês 

4ª Avaliação 24.º mês 

5ª Avaliação 30.º mês 

Relatório Conclusivo 

 

No prazo de 5 (cinco) dias após o final de cada período de avaliação parcial, a chefia imediata 
remeterá à CAEP, para análise e consolidação das informações, bem como verificação de 
omissão, contradição ou obscuridade ou verificação do termo de discordância, quando for o 
caso.  

Após análise da CAEP, será dada ciência a Unidade Executora, para auxiliar o aprimoramento 
profissional nos casos em que o servidor não tenha atingido desempenho satisfatório.  

O processamento da 5ª avaliação parcial deverá ser conduzido observando-se o tempo 
necessário para viabilizar a apuração do Relatório Conclusivo antes do término do prazo do 
estágio probatório. 

Na avaliação dos critérios, assiduidade e disciplina, previsto nos incisos I e II do artigo 4º do 
Decreto Municipal nº 566/2021, serão consideradas as faltas, os atrasos não justificados e o 
não cumprimento da carga horária, registradas nos assentamentos funcionais do servidor 
referentes ao respectivo período da avaliação parcial. 

Na hipótese de ter sido aplicada alguma penalidade ao servidor, a chefia imediata deverá 
anexar as informações detalhadas sobre o assunto. 

DO RELATÓRIO CONCLUSIVO 

A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, ao final da 5ª avaliação, decorridos 30 (trinta) 
meses do período do estágio probatório, promoverá a consolidação das informações das 
Avaliações Parciais, apurando o resultado final, e indicando a porcentagem atingida pelo 
servidor, expedindo assim, o Relatório Conclusivo (Anexo III), sendo obrigatória a indicação 
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dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos que tenham servido de fundamento 
para a conclusão. 

O servidor que, no Relatório Conclusivo, obtiver pontuação inferior a 70% da pontuação total, 
será reprovado no estágio probatório. 

No caso da proposta ser de exoneração do cargo, deverá o Departamento de Recursos 
Humanos cientificar o servidor em estágio probatório, sobre o resultado do Relatório 
Conclusivo, possibilitando interposição de recurso e garantindo a transparência, contraditório 
e ampla defesa. Posteriormente, o Departamento de Recursos Humanos enviará todos os 
documentos preenchidos à CAEP. 

A CAEP analisará o recurso, após considerações, encaminhará ao Prefeito Municipal. 

DOS RECURSOS 

Fica assegurado ao servidor que discordar, em quaisquer etapas das avaliações de 
desempenho, o direito de interpor recurso, utilizando os formulários específicos e apresentado 
os argumentos e provas pertinentes. 

As discordâncias (Anexo II) referentes às avaliações parciais, em quaisquer etapas, terá prazo 
de 5 (cinco) dias consecutivos a contar da ciência, e serão apresentados à chefia imediata, 
que deverá, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, analisar o pedido e manifestar-se, 
fundamentadamente, diante das alegações do avaliado, documentos estes que deverão ser 
anexados à Avaliação Parcial, a ser encaminhada para CAEP. 

Caso em qualquer avaliação parcial de desempenho, o servidor obtiver pontuação inferior a 
40% daquela atribuída a algum dos requisitos previstos, a CAEP, deverá propor a reprovação 
antecipada no estágio probatório. Neste caso, a chefia imediata cientificará o servidor e 
concederá prazo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da ciência do interessado, para a 
interposição de recurso. Após este prazo a chefia imediata, com auxílio da Procuradoria, 
deverá apresentar contrarrazões e enviar para deliberação na CAEP. 

O recurso (Anexo IV) referente ao resultado do Relatório Conclusivo, no caso de proposta de 
exoneração, será apresentado à CAEP, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a contar da 
ciência do interessado, pelo Departamento de Recursos Humanos. Este deverá ser decidido 
pela CAEP, por maioria absoluta, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados do seu 
recebimento, admitida apenas uma prorrogação por igual prazo, em circunstâncias 
excepcionais, devidamente justificadas. 

DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES 

No caso em que o servidor obtiver pontuação inferior a 40% daquela atribuída a algum dos 
requisitos previstos, em qualquer avaliação parcial de desempenho, deverá a CAEP, após 
recurso do servidor e contrarrazões da chefia imediata, deliberar quanto a reprovação 
antecipada no estágio probatório, independentemente da quantidade de avaliações periódicas 
de desempenho a que tiver sido submetido. 
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O servidor que, no Relatório Conclusivo, obtiver pontuação inferior a 70% da pontuação total, 
será reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 57, II, alínea b da Lei 
Municipal nº 1.448/1997. 

Ocorrendo as situações supracitadas, a CAEP deverá encaminhar, ao Prefeito, todos os 
instrumentos de avaliação, acompanhados do relatório conclusivo acerca da reprovação do 
servidor em estágio probatório, evidenciando a deficiência no desempenho incompatível com 
as exigências para exercício do cargo público, para subsidiar a elaboração do Ato de Decisão 
Final, confirmando a exoneração do servidor. 

O servidor que não incorrer nas hipóteses aludidas e obtiver na avaliação final do Relatório 
Circunstanciado, pontuação igual ou superior a 70%, será aprovado no estágio probatório, e 
caberá ao dirigente máximo do órgão, emitir o Ato de Decisão Final, confirmando o servidor 
no cargo e o declarando estável no serviço público municipal. 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua. 
 

Aos atuais servidores em estágio probatório no Poder Executivo Municipal, aplicar-se-á as 
regras estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

Serão consideradas tantas avaliações parciais semestrais quantas forem possíveis, a partir 
da vigência desta Instrução Normativa, para fins de avaliação do estágio probatório em curso, 
sendo obrigatória pelo menos uma avaliação. 

O Relatório Conclusivo terá por base as avaliações parciais realizadas nesse período; 

Os prazos contidos nesta Instrução Normativa são computados excluindo-se o dia do início e 
incluindo-se o dia do vencimento. 

O não cumprimento dos prazos e das disposições desta Instrução Normativa acarretará 
responsabilidade administrativa, passível de apuração mediante processo administrativo 
disciplinar. 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.  
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Afonso Cláudio, 24 de setembro de 2021. 
 
 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal  
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ANEXO I 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  

AVALIAÇÃO PARCIAL DE DESEMPENHO 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome: Matrícula  

Cargo: Código: 

Órgão: Departamento : 

Data da Posse: Data de Exercício: 

Período Probatório: Data de Avaliação : 

Instruções 

1 - Leia Atentamente cada quesito e as especificações dos critérios antes de fazer a avaliação.  

2 - Registre nas colunas os pontos em que mais fielmente traduzam o desempenho do servidor, após análise 

criteriosa e imparcial.  

3 – O servidor deverá preencher a parte correspondente à "Manifestação de Concordância do Servidor”, 

concordando ou discordando com a avaliação. Caso discorde, terá até 5 dias para apresentar documento 

especificando a discordância.  

4 – Encaminhar para avaliação do Secretário da pasta. 

5 – Após a avaliação encaminhe à Comissão de Avaliação do Estágio Probatório o resultado do formulário. 

6 – Encaminhe ao titular do órgão o formulário para que se possa sanar os obstáculos ao desempenho 

satisfatório do servidor. 

Tabela de Pontuação 

Pontos Conceitos 

0 Insuficiente  

1 Regular 

2 Bom  

3 Muito Bom  

4 Excelente 
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Avaliação de Desempenho 

1 - Assiduidade (frequência/Regularidade, permanência e dedicação).  

Quesitos - Valor (0 a 4)  
Pontos  

1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 4ª Av. 5ª Av. 

1. Comparece regularmente ao trabalho.      

2. É pontual. 
        

3. Cumpre o horário de trabalho.         

4. Dedica-se à execução dos tarefas, 

evitando interrupção e interferências 

alheiras.      

 

 

5. Permanece no local de trabalho durante o 

expediente. 
     

Total (máximo de 20 pontos por avaliação)    

 

   

2 - Disciplina (comprovante discreto, ponderado e de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão).  

Quesitos - Valor (0 a 4)  
Pontos  

1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 4ª Av.  5ª Av. 

1. Aplica-se no tratamento das pessoas, no 

atendimento ao público e nos cuidados com 

os documentos.  

     

   

2. Mantém aparência pessoal condizente a 

cultura do órgão, ao cargo ou função e traja-

se adequadamente.  

     

   

3. Mantém a observância hierárquica e 

urbanidade no trato com os superiores, 

colegas, subordinados e alunos.  

     

   

4. Informa tempestivamente os imprevistos 

que impeçam o seu comparecimento ou 

cumprimento do horário estabelecido . 
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5. Cumpre as regras, normas legais, 

regulamentares e procedimentais 

estabelecidas para o bom andamento do 

serviço. 

   

  

Total (máximo de 20 pontos por avaliação)         

3- Capacidade de Iniciativa (independência e autonomia na atuação dentro dos limites de sua competência).  

Quesitos - Valor (0 a 4)  
Pontos  

1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 4ª Av.  5ª Av. 

1. É criativo, faz sugestões e críticas para 

retroalimentação.          

2. Investe no autodesenvolvimento, procura 

atualizar-se, conhecer a legislação , 

instruções, etc.         

3. Busca orientação para solucionar 

problemas /duvidas do dia-a-dia e resolve 

situações de embaraçosas.         

4. Contribui para o desenvolvimento 

organizacional com sua experiência 

profissional.         

5. Procura Conhecer a Instituição, 

inteirando-se da sua estrutura e 

funcionamento e da função para qual foi 

designado.          

Total (máximo de 20 pontos por avaliação)         

4-  Produtividade (Rendimento compatível às condições de trabalho, disponibilidade de material/equipamento, prazo, etc. e 

qualidade do serviço na execução de suas atividades). 

Quesitos - Valor (0 a 4)  
Pontos  

1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 4ª Av.  5ª Av. 

1. Volume do trabalho produzido.         

2.Qualidade do trabalho produzido          

3. Evita desperdício de material. 
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4. Coopera e participa efetivamente dos 

trabalhos de equipe, revelando consciência 

de grupo.          

5. Apresenta sugestões para o 

aprimoramento do trabalho.         

Total (máximo de 20 pontos por avaliação)         

5 - Responsabilidade (Conduta moral e ética profissional). 

Quesitos - Valor (0 a 4)  
Pontos  

1ª Av. 2ª Av. 3ª Av. 4ª Av.  5ª Av. 

1. Age com discrição , demonstra agilidade 

mental , firmeza e coerência de atitudes. 

 

      

2. Inspira confiança, evidencia-se um 

indivíduo honesto , sincero, utilizando 

critério consciente e justo para julgamento .         

3. É fiel aos seus compromissos, cumpre a 

legislação vigente e assume as obrigações do 

trabalho.          

4- Aprecia fatos com sensatez, clareza e 

ponderação. É resoluto/decidido. Decide 

com propósito de acertar          

5 - Zela pelo Patrimônio da Instituição.          

Total (máximo de 20 pontos por avaliação)         

Caso o funcionário obtenha menos de 70% da pontuação em algum dos itens supracitados, deverá conter 

justificativa no relatório circunstanciado. 

 

1ª Avaliação: Pontuação Final __________  

OSERVAÇÕES: Preencha os campos abaixo, colocando para cada fator interveniente ou obstáculo ao 

desempenho satisfatório do servidor em estágio probatório, o aspecto ao qual está relacionado. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Data:____/____/________                     _____________________                      _______________________ 

                                                             Avaliador                                                      Secretário 

Manifestação de Concordância do Servidor: __________________________________________________ 

 

 

2ª Avaliação:  Pontuação Final __________ 

OSERVAÇÕES: Preencha o campo abaixo, colocando para cada fator interveniente ou obstáculo ao 

desempenho satisfatório do servidor em estágio probatório, o aspecto ao qual está relacionado, uma 

descrição que o caracterize e as medidas sugeridas para sanar tal problema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data:____/____/________                     _____________________                      _______________________ 

                                                             Avaliador                                                      Secretário 

Manifestação de Concordância do Servidor:__________________________________________________ 

 

3ª Avaliação:  Pontuação Final __________ 

OSERVAÇÕES: Preencha o campo abaixo, colocando para cada fator interveniente ou obstáculo ao 

desempenho satisfatório do servidor em estágio probatório, o aspecto ao qual está relacionado, uma 

descrição que o caracterize e as medidas sugeridas para sanar tal problema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Data:____/____/________                     _____________________                      _______________________ 

                                                             Avaliador                                                      Secretário 

Manifestação de Concordância do Servidor:__________________________________________________ 
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4ª Avaliação:  Pontuação Final __________ 

OSERVAÇÕES: Preencha o campo abaixo, colocando para cada fator interveniente ou obstáculo ao 

desempenho satisfatório do servidor em estágio probatório, o aspecto ao qual está relacionado, uma 

descrição que o caracterize e as medidas sugeridas para sanar tal problema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data:____/____/________                     _____________________                      _______________________ 

                                                             Avaliador                                                      Secretário 

Manifestação de Concordância do Servidor:__________________________________________________ 

 

5ª Avaliação:  Pontuação Final __________ 

OSERVAÇÕES: Preencha o campo abaixo, colocando para cada fator interveniente ou obstáculo ao 

desempenho satisfatório do servidor em estágio probatório, o aspecto ao qual está relacionado, uma 

descrição que o caracterize e as medidas sugeridas para sanar tal problema. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data:____/____/________                     _____________________                      _______________________ 

                                                             Avaliador                                                      Secretário 

Manifestação de Concordância do Servidor:__________________________________________________ 
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ANEXO II 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  

MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA  

 _____ AVALIAÇÃO PARCIAL 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Matrícula: 

Cargo: Código: 

Órgão: Departamento : 

Data da Posse: Data de Exercício: 

Período Probatório: Data de Avaliação : 

REGISTRO DA DISCORDÂNCIA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________ 

          ASSINATURA DO SERVIDOR    

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   
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________________________________ 

  ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

MANIFESTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________       

________________________________ 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA 
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ANEXO III 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  

RELATÓRIO CONCLUSIVO (CAEP) 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome: Matrícula  

Cargo: Código: 

Órgão: Departamento : 

Data da Posse: Data de Exercício: 

Período Probatório: Data de Avaliação : 

 

 ASSIDUIDADE DISCIPLINA 

CAPACIDADE 

INICIATIVA PRODUTIVIDADE RESPONSABILIDADE 

TOTAL DE PONTOS 

(Total (máximo de 

100 pontos por item) 

  

  

  

  

  

      

 

PONTUAÇÃO FINAL  PORCENTAGEM OBTIDA  

 

PROPOSTA:   (   ) APROVADO  (   ) REPROVADO 

Fundamentação de confirmação ou exoneração do cargo público: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Representantes da CAEP: 

____________________________________  ____________________________________
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____________________________________  ____________________________________
  
____________________________________    
 
Servidor:  __________________________________________________ 

Ciência em: _______/___________/________. 

ANÁLISE DO RECURSO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (se necessário): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DECISÃO (Indicação dos fatos, das circunstancias e dos demais elementos que fundamentaram a 

conclusão.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

RESULTADO FINAL:   (   ) APROVADO  (   ) REPROVADO 

Representantes da CAEP: 

____________________________________  ____________________________________
  
____________________________________  ____________________________________
  
____________________________________  ____________________________________
  
 
Encaminhado ao Prefeito Municipal para Ato de Decisão Final na data _______________________. 
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ANEXO IV – MODELO DE RECURSO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  

RECURSO 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome: Matrícula  

Cargo: Código: 

Órgão: Departamento : 

Data da Posse: Data de Exercício: 

Período Probatório: Data de Avaliação : 

 

DOS MOTIVOS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Servidor:  __________________________________________________ 
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CONTRARRAZÕES DA CHEFIA IMEDIATA 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

  ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

MANIFESTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________        

________________________________ 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA  

  
 



Procedimento para Avaliação Especial de Desempenho para Fins de Estágio Probatório

UNIDADES EXECUTORAS SERVIDOR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP)

PREFEITO

Início

Abre os trabalhos para 

implementação da Avaliação 

Especial de Desempenho

Promove, a cada semestre, 

às Avaliações Parciais dos 

servidores em estágio 

probatório avaliando o 

desempenho de suas 

atribuições.

Cientifica o servidor dos 

resultados das Avaliações 

Parciais.

Defesa (Anexo II)

Não

Sim

Analisa, no prazo de 5 

(cinco) dias consecutivos, 

as alegações do avaliado 

na Manifestação de 

discordância, e encaminha 

para a CAEP



D
a

s 
A

v
a

li
a

çõ
e

s 
P

a
rc

ia
is

Supre eventuais omissões, 

contradições ou 

obscuridades constatadas.

Arquiva as Avaliações Parciais e dá 

ciência a chefia imediata

Fim

Recebe os documentos 

devidamente preenchidos 

para análise 

discordância, e encaminha 

para a CAEP

 

Analisa a discordância 

(se for o caso) e 

verifica a existência 

 de omissão, contradição 

ou obscuridade.

Sim

Não

 Cientifica o servidor interessado da 

avaliação parcial,  proporcionando o 

aperfeiçoamento, a fim de auxiliá-lo no 

seu aprimoramento profissional nos casos 

em que o servidor não tenha atingido 

desempenho satisfatório. 

Toma ciência do 

resultado.

SERVIDOR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP)
PREFEITOUNIDADES EXECUTORAS



D
a

s

Início

Cientifica o servidor

Interpõe Recurso

Caso a pontuação, no resultado 

de uma Avaliação Parcial, for 

inferior a 40%, encaminha aos 

responsáveis.

Fim

Arquiva a Avaliação Parcial, 

para fundamentar futuro 

Relatório Conclusivo.

Sim

Não

Delibera quanto a 

reprovação antecipada 

no estágio probatório

Ato de Decisão Final 

exonerando o Servidor 

do Cargo, a ser publicado 

no Diário Oficial.

Fim
 Cientifica o servidor interessado,  

propiciando condições para a 

adaptação ao ambiente de trabalho, 

identificando as dificuldades e 

efetuando ações para resolução de 

problemas,  como a verificação do grau 

de adaptação ao cargo e a necessidade 

de submeter o servidor a programas 

de treinamento, proporcionando o 

aperfeiçoamento, a fim de auxiliá-lo no 

seu aprimoramento profissional. 

Toma ciência do 

resultado.

SERVIDOR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP)
PREFEITOUNIDADES EXECUTORAS

Apresenta 

Contrarrazões em 

conjunto com a 

Procuradoria

UNIDADES EXECUTORAS SERVIDOR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP)
PREFEITO



D
o

 R
e

la
tó

ri
o

 C
ir

cu
n

st
a

n
ci

a
d

o
, 

d
o

 R
e

la
tó

ri
o

 C
o

n
cl

u
si

v
o

 e
 d

o
 A

to
 d

e
 D

e
ci

sã
o

 F
in

a
l.

Ao final da 5ª avaliação, decorridos 30 (trinta) meses do 

período do estágio probatório, promoverá a 

consolidação das informações das Avaliações Parciais, 

apurando o resultado final, e indicando a porcentagem 

atingida pelo servidor, expedindo assim, o Relatório 

Conclusivo sobre a conduta e o desempenho 

profissional do servidor avaliado.

Apresenta Contrarrazões em 

conjunto com a Procuradoria.

Emite a Decisão, indicando os 

fatos e demais elementos que  

fundamentam a conclusão e 

encaminha para o Prefeito 

Municipal.

Fim

Início

Em sessão, instalada com todos os seus membros, a 

CAEP analisará o Relatório Conclusivo e decidirá pela 

maioria absoluta, se confirma ou exonera o servidor do 

cargo, sendo obrigatória a indicação dos fatos, das 

circunstâncias e dos demais elementos que tenham 

servido de fundamento para a conclusão, cientifica o 

servidor.

Analisa o Relatório 

Conclusivo e emite 

o Ato de Decisão 

Final confirmando 

ou exonerando o 

Servidor do Cargo, a 

ser publicado no 

Diário Oficial.

Analisa o resultado do 

Relatório Conclusivo e 

verifica se vai interpor 

recurso em 10 dias.

UNIDADES EXECUTORAS SERVIDOR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP)
PREFEITO

Aprovação

Exoneração
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAD Nº 004/2022 
 

 
Versão: 01 
Aprovação em: 04/04/2022. 
Ato de aprovação: Decreto N° 125/2022 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno 
Tema: Formação dos processos administrativos 
 
 

I – FINALIDADE  
 
Padronizar os procedimentos de protocolização, autuação, manuseio, tramitação e 
organização de processos fisicos e documentos administrativos no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio. 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
Órgãos do Poder Executivo Municipal. 
 
III – CONCEITOS  
 
3.1 Processos administrativos: Documento ou conjunto de documentos que foram autuados 
e implica responsabilidade técnica, financeira ou administrativa com a finalidade de analisar, 
acrescentar informações e exarar decisões. São administrativos os processos cujos 
documentos se caracterizem pela sucessão coordenada de atos de gestão pertinentes às 
atividades da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
3.2 Protocolização: Conjunto de procedimentos que compreendem recebimento e registro 
de processos e documentos. 
 
3.3 Tramitação: Movimentação do processo de uma unidade à outra por meio do 
encaminhamento do protocolo ou externamente com o envio de documentos a outros órgãos. 
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  
 
a) Constituição Federal (Art. 31);  
 
V – RESPONSABILIDADES  
 
A competência dar-se-á conforme a natureza do ato administrativo a ser praticado nos autos. 
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
 
Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada. 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 
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Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  
 
2. Das Unidades Executoras:  
 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  
 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma; Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações.  
 
3. Da Unidade de Controle Interno:  
 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange os procedimentos de controle;  
 
VI – PROCEDIMENTOS  
 
DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO 
 
A autuação dos processos administrativos será efetuada pela Seção de Protocolo 
Administrativo ou por cada Setor/Secretaria mediante sistema eletrônico de protocolo. 
 
Na capa, deverão constar os seguintes dados: 
a – número do processo; 
b – número do volume, a partir do segundo; 
c – classificação do assunto tratado; 
d – data da autuação; 
e – unidade de origem; 
f – tipo de documento inicial; 
g – nome da pessoa, física ou jurídica, ou unidade interessada, quando houver; 
h – resumo do assunto. 
 
O resumo do assunto a que se refere o inciso VIII será elaborado de forma clara e concisa, 
pela unidade de origem com as informações estritamente necessárias à identificação do 
objeto do processo. 
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Deve ser observado a ordem cronológica obrigatória na formação dos autos e 
desenvolvimento processual, sendo vedada alteração de documentos após análise do 
próximo responsável/setor seguinte. 
 
DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 
 
O processo será organizado com a seguinte disposição: 
a – capa; 
b – documento que dá origem ao processo; e 
c – demais documentos relacionados ao processo. 
 
Os atos processuais deverão identificar o nome completo e o cargo ou função do servidor e 
indicar as unidades de origem e de destino. 
 
Os processos autuados para desenvolvimento de atividades desempenhadas por comissões, 
permanentes ou temporárias, deverão ser iniciados pela cópia da portaria de constituição da 
comissão. 
 
As folhas dos autos serão numeradas em ordem crescente, mediante rubrica do servidor que 
o grafou, responsável por cada inclusão, aposto no canto superior direito da folha, 
preservando a integridade do texto, iniciando-se a contagem a partir da capa do primeiro 
volume, sem, contudo, numerá-la. 
 
É vedada a repetição de número de página, ainda que se utilize o recurso de número e letra. 
 
Quando no documento houver informações em seu verso, este deverá conter o carimbo com 
a mesma numeração do anverso e o acréscimo da palavra “verso” ou “v”. 
 
A abertura de novo volume (Anexo I) e o encerramento (Anexo II) de quaisquer volumes serão 
certificados em folhas suplementares não numeradas e não contadas. 
 
Ocorrendo erro ou rasura de qualquer natureza, quando da numeração das folhas do 
processo, a unidade onde se deu o fato deverá, verificada a impossibilidade de substituição 
da peça processual, lavrar termo de Renumeração de Folhas nos moldes do Anexo III e 
proceder às retificações necessárias, devendo ainda, ser observado a cronologia dos atos. 
 
A inclusão de documentos no processo deverá observar a ordem cronológica dos atos e fatos 
ocorridos. 
 
É vedada a retirada ou a substituição de documentos sem despacho fundamentado de 
servidor competente. 
 
É vedado subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 
qualquer documento que já tenha sido juntado ao processo. 
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Em se constatando haver equívoco de informações em documentos juntados aos autos, o 
servidor competente, deverá confeccionar certidão de retificação, que será juntada na ordem 
cronológica do processo, sem a subtração ou alteração do documento que se retifica. 
 
Considerar-se-á como dimensão padrão, para os documentos processuais, o tamanho de 
uma folha de papel A4. O documento de tamanho inferior ao mencionado deverá ser colado 
a uma folha com aquela dimensão, de modo que não impossibilite a leitura do conteúdo do 
documento e a aposição do carimbo de numeração de folha, com a finalidade de facilitar sua 
inclusão e manuseio. 
 
Deverão ser juntadas, ao processo de pagamento, cópias do contrato e de seus aditivos, da 
nota de empenho e da portaria de designação do gestor e fiscal, além de outros documentos 
indispensáveis à verificação da regularidade da liquidação da despesa. 
 
Fica vedada a inclusão no processo de: 
a – documentos que não tenham relação com o assunto tratado; 
b – documentos já constantes do processo; 
c – cópias de documentos sem a devida autenticação; 
d – documentos com rasuras que dificultem a identificação do autor ou a compreensão do 
conteúdo. 
 
DO DESENTRANHAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS  
 
O desentranhamento de documentos do processo, será executado mediante despacho 
fundamentado no qual deverá indicar as folhas a serem desentranhadas, mediante 
substituição de documentos por cópias autenticadas. 
 
O desentranhamento somente poderá ser determinado pelo servidor que juntou aos autos o 
respectivo documento ou por servidor hierarquicamente superior. 
 
Não serão renumeradas as folhas dos autos quando peças forem desentranhadas, bastando 
certificar-se o ato, substituindo-se as folhas retiradas pelas cópias autenticadas e da certidão, 
da qual deverá constar a descrição das páginas substituídas e deverá seguir a ordem 
cronológica do processo. (Anexo III). 
  
DO DESMEMBRAMENTO 
  
O processo administrativo deverá ser formado por volumes de, no máximo, 250 (duzentas e 
cinquenta folhas). 
 
O número de folhas poderá ser excedido apenas para evitar a inconveniência de cisão do ato 
ou quando o encerramento da tramitação dos autos for facilmente previsível com menos de 
50 (cinquenta) folhas, além do limite previsto. 
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Atingido o limite previsto, o processo será encerrado pela unidade que estiver de posse dos 
autos, com abertura de um novo volume, mediante termo próprio, datado e assinado pelo 
servidor responsável pelo ato. 
 
A numeração das folhas do novo volume do processo deverá seguir a sequência da última 
folha do volume anterior. 
 
DA JUNTADA DE PROCESSOS  
 
A juntada de processos poderá ocorrer por anexação ou apensação. 
 
Anexação é juntada definitiva de um ou mais processos a outro, constituindo um só feito. O 
processo mais novo será incorporado ao mais antigo. 
 
Apensação é a juntada provisória de um ou mais processos a outro. A unidade interessada 
na apensação definirá o processo que passará a ser o principal, em razão da natureza de sua 
matéria, ou que exigir a juntada dos demais para completar-se. 
 
Cada processo permanecerá com o seu respectivo número. 
 
A juntada, bem como a desapensação de processos, será executada pela unidade 
interessada, que deverá: 
 
a – incluir, conforme o caso, após a última folha do processo principal, observada a ordem 
cronológica dos fatos: Termo de Juntada por Anexação, por Apensação ou Desapensação 
(Anexo V) 
b – incluir, após a última folha do processo a ser apensado ou desapensado, o termo, 
observada a ordem cronológica dos fatos; 
c – substituir a capa original do processo anexado por cópia reprográfica; 
d – proceder a transferência dos documentos do(s) processo(s) anexado(s) para o processo 
principal; 
e – renumerar as folhas do(s) processo(s) anexado(s), inclusive a cópia da capa, a partir do 
número da última folha do processo principal; 
f – registrar o vínculo dos processos envolvidos no sistema informatizado; e 
g – ligar, com o auxílio de grampos, os processos apensados mantendo suas respectivas 
capas. 
 
A unidade que executar a desapensação deverá trasladar para o processo(s) que for(em) 
separado(s) os atos comuns praticados no processo ao qual estava(m) apensado(s). 
 
DA TRAMITAÇÃO 
 
A tramitação dos processos deverá ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrônico de 
protocolo e controle de processos. 
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Ao encaminhar o processo ou documento, a unidade de origem deverá registrar a 
movimentação no sistema eletrônico de protocolo de processos e emitir o respectivo 
“Comprovante de Despacho”, que acompanhará o Processo Administrativo ao destino. 
 
Ao receber o processo, a unidade deverá confirmar imediatamente o recebimento assinando 
o “Comprovante de Despacho” e recebendo no sistema eletrônico de protocolo processos. 
 
O processo somente poderá ser movimentado com as folhas regularmente numeradas e 
rubricadas. Ocorrendo movimentação sem a devida regularidade, o processo deverá ser 
devolvido à unidade em que se deu o fato para as providências cabíveis. 
 
DO ARQUIVAMENTO 
 
Dar-se-á o arquivamento de um processo administrativo: 
a – por indeferimento do pleito; 
b – pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos arbitrados ou dela 
decorrentes; 
c – pela perda do objeto; 
d – por desistência ou renúncia do(s) interessado(s), mediante manifestação escrita; e 
 
O servidor que verificar o fim da utilidade do processo administrativo, deverá, mediante 
despacho, expor à respectiva chefia as razões do encerramento e arquivar no sistema. 
 
No Termo de Arquivamento, deverá ser informada a quantidade de páginas, de volumes e de 
apensos do processo. 
 
PADRONIZAÇÃO DO TIMBRE INSTITUCIONAL  
 
A fim de padronizar os documentos emitidos, no cabeçalho dos documentos, o único emblema 
a ser utilizado será o brasão da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Deverá conter os 
dizeres: “Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio”, “Estado do Espírito Santo” e Secretaria 
responsável, conforme abaixo: 
 

     Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Secretaria Municipal de ... 
 
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO (ASSINATURA) 
 
Todos os processos, documentos e comunicações oficiais devem apresentar o nome e o 
cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A forma de 
identificação deve ser a seguinte: 

(espaço para assinatura) 
NOME 
Cargo 
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Fica aprovada a adoção do recebimento dos atos apresentados de forma digital, no âmbito 
da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio de uso de assinatura digital efetivada 
mediante utilização de certificado digital válido, emitido por entidades credenciadas pela ICP 
– Brasil. 
 
DA CONSULTA DOS AUTOS  
 
Os processos físicos, findos ou em andamento, são públicos e poderão ser vistos e/ou 
fotocopiados por qualquer cidadão que solicite a disponibilização dos autos, mediante 
requerimento protocolizado no Setor de Protocolo, exceto os sigilosos. 
 
Para a solicitação de vista, fotocópia e/ou captura de imagens de autos de processos 
administrativos, deverá o solicitante preencher o formulário de requerimento no Protocolo 
Municipal (que deverá conter, entre outros, os dados abaixo): 
a) nome por extenso do solicitante; 
b) número da carteira de identidade e/ou número do CPF; 
c) endereço residencial e/ou comercial e telefone (celular, residencial e comercial); 
d) a assinatura do solicitante; 
 
Posteriormente, o Protocolo Municipal remeterá a solicitação a Secretaria de Administração, 
responsável por localizar o setor em que se encontra o processo e solicitar para vista do 
requerente, que ocorrerá no Gabinete Municipal. 
 
Nos casos de vista dos autos, o solicitante somente poderá visualizá-los no Gabinete 
Municipal, de 07 às 16 horas e em hipótese alguma poderá retirá-los do local; 
 
Em se tratando de fotocópias, a Secretaria Responsável deverá sugerir o encaminhamento 
por meio digital (scaneado). Caso o requerente opte em cópia do processo, poderá ser 
realizado no limite de 10 páginas, em caso excedente, após solicitação no Protocolo Municipal 
e devido agendamento, um servidor municipal poderá acompanhar para cópia com ônus para 
o solicitante. 
 
A análise dos Processos desta municipalidade somente poderá ocorrer nas dependências da 
Prefeitura Municipal, exceto exceção, sendo vedada a retirada dos autos para outros locais, 
inclusive por servidores municipais. 
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Esta Instrução Normativa, é transitória, enquanto não entrar em vigor os processos digitais, 
disciplinando os procedimentos relativos aos processos físicos.  
 
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação bem como de manter o 
processo de melhoria contínua. 
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Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes.  
 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação. 
 
Anexos desta Instrução Normativa, conforme índice abaixo: 
 
Anexo I Termo de Abertura de Volume 
 
Anexo II Termo de Encerramento de Volume 

Anexo III Termo de Retificação/Renumeração de Folhas 

Anexo IV Termo de Desentranhamento 

Anexo V Termo de Juntada por Anexação, por Apensação ou Desapensação (a juntada de 
documentos constitui-se no ato de incluir formalmente em um processo, originais/cópias de 
documentos, ou folhas contendo instruções, registro de decisões e informações, relevantes 
para o assunto de que trata o processo ou protocolado - isso se faz quando juntamos um 
processo ao outro por exemplo, por tratarem de mesmo assunto) por anexação, de; 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  
 
Afonso Cláudio, __ de março de 2022. 
 
 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal  
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Anexo I Termo de Abertura de Volume  

 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 
 

Aos ........ dias do mês de ................... de .........., procedemos a abertura deste 
volume nº ............. do processo nº ..................................., que se inicia com a folha 
nº .................... Para constar, eu (nome do servidor) 
..................................................................., (cargo do servidor) 
....................................... subscrevo e assino.  

______________________ 
 

NOME - CARGO 
SECRETARIA 

 

Anexo II Termo de Encerramento de Volume  

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Aos ......... dias do mês de ...................... de ........, procedemos ao encerramento 
deste volume nº .................. do processo nº ...................................................., 
contendo ........... folhas, abrindo-se em seguida o volume nº ............. 

______________________ 
 

NOME - CARGO 
SECRETARIA 

 

 
Anexo III Termo de Retificação/Renumeração de Folhas 

 

TERMO DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS 
 
 
Aos ....................... dias do mês de ....................... do ano de 202...., foram renumeradas as 
fls. .............. a .............. - referentes ao Volume .......... do Processo N°............../202....., que 
passam a constituir as fls de números .............. a .............. do Volume .........., em 
decorrência de equívoco de servidor ao apor a numeração das folhas nos autos. 
(TEXTO EXEMPLIFICATIVO) 
 

Afonso Cláudio/ES, ____ de ______ de 202_. 
______________________ 

 
NOME - CARGO 

SECRETARIA 
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Anexo IV Termo de Desentranhamento 

TERMO DE DESENTRANHAMENTO 

 

Nesta data, atendendo à solicitação de 

............................................................................. (indicar o nome, o cargo e a unidade da 

autoridade que solicitou o desentranhamento do documento), registrada à 

folha........................ (indicar o número da folha do despacho/instrução, quando houver) 

desentranhou-se deste documento ............................................................. (indicar a 

sigla/nº/ano do documento), o(s) documento(s) 

............................................................................. (indicar o(s) documento(s)) constante(s) à(s) 

folha(s) de número(s)................... 

 

       Motivo do desentranhamento:  

       [   ] formar novo documento; 

       [   ] eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade; 

[   ] retirar documentos juntados indevidamente;  

[   ] devolver, para o interessado, via original do(s) documento(s).  

 

Encaminhamento dado ao(s) documento(s) desentranhado(s): 

………………………………………………………………………        

 

Afonso Cláudio/ES, ____ de ______ de 202_. 
 

________________________________________________________________ 

Nome, cargo e assinatura do servidor/funcionário que realizou o procedimento. 

________________________________________________________________ 

Nome, cargo e assinatura do Secretário(a) Municipal. 
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Anexo V Termo de Juntada  

 
 

TERMO DE JUNTADA  

 
MARQUE A OPÇÃO DESEJADA 

 

      POR ANEXAÇÃO                         POR APENSAÇÃO                     DESAPENSAÇÃO       

 

Secretaria: ....................... Setor: ................................  
 

Número do processo primário Número do processo secundário * Assunto 

 

_____/____-___  

 

_____/____-___ 

 

 

 

_____/____-___ 

 

_____/____-___ 

 

 

 

_____/____-___ 

 

_____/____-___ 

 

 

                                     * Descrição sucinta do objetivo da juntada de processos 

    

Afonso Cláudio/ES, ____ de ______ de 202_. 
 

_______________________________________________________________ 

Nome, cargo e assinatura do servidor/funcionário que realizou o procedimento. 

_______________________________________________________________ 

Nome, cargo e assinatura do Secretário(a) Municipal. 



CONSULTA DOS AUTOS 

CIDADÃO PROTOCOLO
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
GABINETESECRETARIAS EXECUTORAS

Início

Os processos físicos, findos ou 

em andamento, são públicos e 

poderão ser vistos e/ou 

fotocopiados por qualquer 

cidadão que solicite a 

disponibilização dos autos, 

mediante requerimento 

protocolizado no Setor de 

Protocolo

o solicitante preencher o 

formulário de requerimento 

no Protocolo Municipal 

(que deverá conter, entre 

outros, os dados abaixo):

a) nome por extenso do 

solicitante;

b) número da carteira de 

identidade e/ou número do 

CPF;

c) endereço residencial e/

ou comercial e telefone 

(celular, residencial e 

comercial);

d) a assinatura do 

solicitante;

A Secretaria de 

Administração, 

responsável por localizar 

o setor em que se 

encontra o processo e 

solicitar para vista

Localiza o Processo.

Em se tratando de 

fotocópias, a Secretaria 

Responsável deverá sugerir 

o encaminhamento por 

meio digital e scanear o 

processo.

Caso o requerente opte em 

cópia do processo, poderá 

ser realizado no limite de 10 

páginas, em caso 

excedente, após solicitação 

no Protocolo Municipal e 

devido agendamento, um 

servidor municipal da 

secretaria Responsável 

deverá acompanhar para 

cópia com ônus para o 

solicitante.

Nos casos de vista dos 

autos, o solicitante 

somente poderá 

visualizá-los no Gabinete 

Municipal, de 07 às 16 

horas e em hipótese 

alguma poderá retirá-los 

do local.

Fim


